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বিজ্ঞাপন 

সত্ব জব চিবকালই । তদন্থধাবে সাক্ষাৎ সত্যন্বষণ সনাতন হিনুধন্ম, 
উদ্দীযমান দিবাকরেব গ্যায়, বিশ্বজনীন বিচিত্র আকাবে দিন দিন যেপ পৃথি- 

বীব একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধান্ত সর্ধত্র স্ববিস্তুত বা স্থুপবিব্যাপ্ত হই- 

তেছে, তাহাতে কি ত্রীষ্টান, কি মুদলমান, কি ত্রাঙ্গ, সকল সম্প্রদায়ই ইহাৰ 

সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে সাতিশয উত্ম্ৃক হইয়া থাকেন) এপ ওংসুক্য 

হওয়াও ধাশ্সিক বাক্তিব পক্ষে বিধেষ বটে। কিন্তু এই ধম্ম যেকপ বেদ ও 

পৃবাণাদিব সমবাষে বনধিস্ত্ুভ বা বহুশাখাষ বিভক্ত, তাহাতে সহজে এ ও২, 

সৃকা নিবুগ্ডি বা তপি হগযাও কোনমতেই সন্তব নহে। কে না জানেন, 

অঈ।দশ পুৰাণ, চাবি বেন এব" তাহাদেন আনুষপ্ষিক বভ্বিধ উপপুবাণ ও 

উপনিষদাদি বহুগংঘা শান্বমংগ্রহপৃর্বক সবিশেষে আয়ত্ত কবিযা, এই বচ্মেৰ 
প্রত মন্ম অবগত হওমা এক জীবনের সাধ] বা কার্ধ্ায নহে। এই কাবণে 

দমস্ত বেন পুবাণাদি অগ্লাধাসে ৪ অমমমষে মাহাতে বিশিষ্টৰপে আঘন্ত হইতে 

পাবে, জদন্থরূপ একথানি সংগ্রহগ্রন্ধ পপ্ঠত হওযা মকলেবই অভিলযণাষ, 

সনে নাতি । এই যোণভাবত বা সাবস্থতনশহি51, বর্গ মাবনংগ্রহ আববপ; 

স্তবাং উহা পাঠে তিন্, মুসলমান, গ্রীন্থীন। বাগ, সকল সন্প্রদাখ্রেবই আশা 

পূণ ৭ কৌন নি ঘি হইতে পাবিবে, সনদে নাই । আমবা বক আঘাসে 

2 ৪ বায ইছান মং্গ্রহ কবিনাছি। 

বামদেব মহাভাবন শান্তিপকের একোনবষ্টিতম অধ্যাযে যে বতখিস্তৃত, 

বম ও বন্য এসিদধ। অপুক্ন গান্ব মধিস্তাব উলেখ কবিযাছেন এবং পৃথিবীৰ 

গাব এ শাগ্তিপক্া এে গ্রন্থের সাবমংগ্রগনাত্র। এই ঘোগভাবত মেই গ্রগ্ঠেবই 

শন্তবাদমান্র। গতরাং ইভা থে মর্দজনসমাদুত হইবে, সন্দেহ কি? অথবা 

কালেই পণিচন পাইবেন | আমাদের অনর্থক বচনবচনান প্রযোজন নাই। 

গাভাতে বালক, বুদ্ধ ও যুধা, সকল অবস্থার স্বা পুক্ষমাত্রেই পড়িতে 

গাঁবেন, ইহ গদলুকতপ সংগৃহীত হইযা 

মামলা বোর হন) সংক্ষেপে সকল কথাই ৫ | একট] টাকে অন 

রঃ এব এবার পাঠ ববেন। ইচাই সবিনদষ গ্ার্থনা। 



যোগভারতে যে ষে বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার 
₹ক্ষিপ্ত বিবরণ | 

গঞঙগাপতি ভগধান্ ব্রঙ্গা সকগ্ল লোকের রক্ষা জন্ত বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ 

অধ্ায়যুক্ত নীতিশান্ত্র রচনা করেন, উহার নাম ঘোগভারত। এ নীতিশান্ধে 

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোর্ষ, এবং মোক্ষের মত্ত, রজঃ ও তম নামে তিন বর্গ, বৃদ্ধি, 

গ্য় ও সামা নামে দণ্জজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্ধ্য ও সহায় 

নামক শাতিজ ষড়ব্গ, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাওড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাও, 

দওনীতি, অমাত্য, বঙ্ীর্থ নিযুক্তচর ও গুপুচবগণের বিষয়, বাঁজপুত্রেব লক্ষণ, 

চবগণেব বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দও, উপেক্ষা, ভেদকাবণ, মন্ত্রণা ও 

বিভ্রম, মন্ত্রদিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধাম 

ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, ত্রিবর্গেব বিস্তাব,অথথ বাব! বিজয় 'ও আম্থরিক 

বিজয়, অমাতা, রাষ্ী, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গেব ত্রিবিধ লক্ষণ, গ্রকার্ঠ 

ও অপ্রাকাশ্ঠ সেনাৰ বিষয়, অষ্টথিধ গৃঢ়বিষয গ্রকাশ, হস্ত, অশ্ব, বথ, পদাতি, 

ভাববহ, চর, পো ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বন্জাদি ও অশ্নাদিতে 

বিষযেগ, অভিচাব, অরি, সিত্র ও উদ্ানীনের বিষয়, গথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদি 

জনিত সমগ্র গুণ, ভমিগুণ, আত্মবঙ্গা, আঙখাস, বথাদি নির্দাণের অন্ত- 

মঙ্গীন, মনুষা, তস্তী, অশ্ব ও রথসজ্জাব উপাধ, বিবিধ, বাহ, বিচিত্র বুদ্ধ" 

কৌশল, ধূমকেতু, গ্রন্থতি গ্রহগণেৰ উৎপাত, উদ্ধাদির নিপাত, সু গ্রণালীক্রমে 

ুগগগলায়ন, অস্্বশন্রের শাণ গ্রদান, অন্রজ্ঞান, সৈ্কাবামন মোচন, সৈন্যের 

হার্যাৎপাদন, পীড়া, আপদ্কাল, গদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতাকাি গ্রাদ- 

শা পূর্নক শক্ষুব অন্তঃকবণে ভয়মঞ্চাবণ, গ্রাধান বাক্তির ভেদ, বুক্ষচ্ছেদন 

মনু হন্তাদি পভাবে হ্তীদিগের বলহ্াম) শঙ্কা উৎপাদন এবং অনুরক্ত বাক্কতিব 

আবাধন ও বিশ্বামঙজনন দ্বাব| পববাষ্ট্রে পীড়া গদান, সপ্তাঙ্গ বাজোর হাস, 

বাধ ৪ সমতা, কার্ধযন।মর্থা, কার্ষোর উপায়, রাষবুদ্ধি, শক্রমধাস্থিত মিত্রের 

সংগ্রহ, বলবীনের পীন ও বিনাশদাধন, সুক্ষ ব্যবহার, খলের উন্ম লন, 

বাধাম, দান, দ্রবাসংগ্রহ। অভ বাক্তির ভবণপোঁধণ, ভৃত্য বাক্তিব পর্যা- 

বেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, বামনে অনাসক্তি, ভূপতিব গুণ, মেনাপতিব 
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গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অন্থুগতদিগের ব্যবহার, 

সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানত! পরিহার, অলন্ধ বিষয়ের লাঁত, লব্ধ বস্তর 
বৃদ্ধি, প্রবুদ্ধ ধনের বিধানানুমারে সংপাত্রে দান, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন 

বিনাশের নিমিত্ত অর্থধান, বিবিধ যগ্থ ও যন্ত্রকার্যয, অববোধ, কৃষাদি কার্ষোর 

অনুশাসন, নান! প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযান্রা, যুদ্ধোপায়, ছয় প্রকার দ্রব্য, 

লন্ধবাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পুজা, বিদ্বান্বা্জিদিগের আত্মীয়তা, 
দান ও হোঁমেব পবিজ্ঞান, মাঙ্গলা বস্তবর স্পর্শ, শরীবসংস্কাব, আহাব, আন্তি- 

কত!, এক পথ অবলম্বন পুর্ন্ণক অভ্যুদয় লাত, সত্য মধুব বাকা, সামাজিক 

উত্সব, গৃহকার্ধ্য, চত্বরাদি স্থানের প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, 

বুক্কান্থুসারে দগ্ুবিধান, অন্ুজীবিগণেব মধো জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, 

পৌরজনেব রক্ষাবিধান, দ্বাদশ বাঁজমণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, স্থিসপ্তি প্রকাৰ 

শাবীরিক গ্রতিকার,* দেশ, জাতি ও কুলের ধশ্ম, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, 

উপায়, অর্থন্পৃহা, কষ্যাদি প্রভৃতি মুলকার্ষোব প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকা 
নিমজ্জনাদি দ্বাবা নদীব পথবোধ এবং যে যে উপায় দ্বাবা লোক সকল 

নব স্ব ধর্ে বীবস্থিত থাকে, তাহা বিষয সবিশেষ কীর্তি হইয়াছে । 

ভগবান পদ্মষোনি এঁ নীতিশাস্্র প্রণয়ন পুর্ধ্বক উন্্র গ্রভৃতি দেবগণকে 

নষ্টমনে কহিলেন, শ্থুরগণ ! আমি ত্রিবর্গ সংস্তাপন ও লোৌকেব উপকাবৰ 

সাধনের নিমিত্ত ৰবাকোর সাব শ্ববপ এই নীতিশান্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি । উহা 

পাঠ কবিণে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক লোকবক্ষা কবিবার বুদ্ধি 

জন্মিৰে। এই নীতিসাব শাস্ত্র মহাত্াদিগেব আদরণীয় হইবে। ধর্ম, অর্থ, 

কাম ও মোক্ষেব বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্তিত হইয়াছে । 

কমলযোনি এরূপে সেই লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র গ্রণীত কবিলে বন্ধরনপ- 

ধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহ! গ্রহণ করিলেন এবং প্রজা- 

বর্গেব আযুব অল্পতা! অবগত হইয়া উহ! সংক্ষেপে কীর্তন কৰিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। মহেশ্বর সেই ব্রন্মকৃত নীতিশাস্ত্র সংক্ষিণ্ত কবিয়া দশসহত্র অধায়ে পর্যা- 

বসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশান্ত্র বৈশালাক্ষ নামে গ্রাসিদ্ধ হইল। তৎ- 

পৰে ভগবান ইন্ত্র & শাস্্রকে পঞ্চসহত্র অষ্যায়ে' সংক্ষেপে কীর্তন কবিযা 
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বাঁছদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহত্ব বৃহ্পতি এ বাছদন্তক গ্রস্থ 

সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহত্র অধ্যায়ে কীর্তন পূর্বক বাহ্ম্পত্য নাম গ্রদান 
করিলেন । ইভাতেই যোগভারতের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন, শুক্রাচার্য্য 

পুনরায় উহাকে সংক্ষেপে কীর্তন: করেন। তিনি মোগের আচার্য্য 

এইজন্ত তাহার কত এ গ্রন্থের নাম যোগভারত। 

বলরাম দের ট্রীট্, 
কলিকাতা । ংগ্রাহক। 

৩০এ জ্যেষ্ঠ, শকঃ ১৮০৭ | 



যোগভারত। 

আদিপর্থ বাঈশ্বরপর্ব। 
৯ ৯ 

সা পাশা সসপথেসশ ১ ১2০০-- 

অনুক্রমণিক1। 

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্থতীকে প্রণাম, 

করিয়া, জয় উচ্চারণ করিবে । 

যিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, নেতের 

নেত্র ও আত্মার আত্মা; যিনি স্থূল হইতেও স্ম.ল, সৃষ্গম হই- 
তেও সৃক্ষা ও মহান্ হইতেও মহান্)যিনি আপনিই আপনার 
আদি, আপনিই আপনার অবধি, আপনিই আপনার সীম! 

৪ আপনিই আপনার উপমা এবং যিনি এক হইলেও অনেক, 

দূর হইলেও নিকট ও প্রকাশ হইলেও এপ্রকাশ, সেই সত্য- 
স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ স্বস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার 

একদ। সকল শাস্ত্ার্থের পারদশী বিশ্বদরশা অগাধবুদ্ধি 
ব্যানশিষ্য মহাভাগ মৃত শিষ্যগণে পরিবেটিত হইয়া, ন্ারা- 
ঘখস্মরণ করিতে করিতে পর্য্যটনপ্রসঙ্গে কুলপতি শৌনকের 
আশ্রমপদে উপনীত হইলেন এবং জাগ্রহাতিশয় নহকারে 

তদীয় নিরুপম মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন | ধাহাছের 

জন্তঃকরণ বিজ্ঞানের জনুশীলনপ্রযুক্ত গভীর উন্নতি লাঞ্চ 



হ যোগ ভাল ! 

করে এবং ধাঁহারা বন্তুচিন্তা, আত্মচিন্তা অথবা! পরমার্থচিস্ত! 

করিয়া, সর্বদা যাঁপন করেন, তাহারা প্রাকৃত পুরুষের ম্যায় 

কখন স্তক বা! জড়-হৃদয় মহ্নে। উহাদের দৃষ্টিতে এই বন্থু- 

কাল-স্ষ্ট পৃথিবী অভিনববগ প্রতীয়মান এবং তজ্জন্য প্রতি- 

্ষণেই অভিনব প্রীতির উদ্ভাবনী হইয়া! থাকে । বিশেষতঃ, 

বিজ্ঞানবলে তাহাদের ভাঁবুকতা ও রলবেদিতা এরূপ উন্নত 

ও তীক্ষভাবসম্পন্ন হয় যে, সংসারের উদার, মহাঁন্ ও রমণীয় 

পদার্থ নকল তাহাদিগকে অন্যের অপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট 

ও নিরতিশয় সন্তষ্ট করিয়া থ!কে। তাহারা অতিমান্র 

পিপান্গ হইয়া, তৎুকাঁলে যেরূপ উৎ্ন্ক ও উন্মুখ হৃদয়ে 

তন্তৎ বস্তু পাঁন ও অমৃতবহ তাঁহার রসগ্রহ করিয়া, যেরূপ 

অনির্্চনীয় আত্মানন্দ অনুভব করেন, বিজ্ঞানমার্গের বহি- 

'ভূতি বিষয়মেবী সামী্য পুরুষের ভাগ্যে কখন তাদুশ ঘটন! 

সম্ভব নছে। এই জ্যই বিজ্ঞানপারদশী” মহাভাগ সূত 

তপোবনে প্রবিষ্টমাত্র অতিমান্র মন্ত্রান্ত ও সমুতস্থক হইয়া, 

একান্ত শাগৃহীত হৃদয়ে তদীয় অনির্ব্চনীয় শান্তিময় হষমা 

প্রীতিবিকপিত নয়নপুটে যাবত তৃপ্তি পান করিতে লাগিলেন। 
তিনি অতিমান্র উন্মুখ দৃষ্টি চতুর্দিকে অতিবিমারিত নিক্ষেপ 
করিয়া, অবলোকন করিলেন, মহাতপ' ' ধর্মনিরত 'শীস্তশীল 

ধষিগণের অধিষ্ঠান বত? এ আশ্রমপদ সর্বদা সর্ব্ধ সমৃদ্ধির 
নিদান, সর্ব গুণ্যের অধিষ্ঠীম,. সর্ধব কল্যাণের আধার, সর্ষর- 
র্ঈলের আস্পদ ও সর্ব্যতীর্ঘ কা দ্েবাঁয়তনের একত্র সঙ্মি- 
ধান হ্বরপ সর্ধলোকত্থধাবহৃত? ৪. সর্বাকাপরমণীয়ত! গরি- 
গ্রহ করিয়াছে। সকল খতুর সলভ ফা ও'কুর্্ম কল 



আরিপর্য ? শু 

সর্ধদা ফলিত ও বিকসিত হওয়াতে, মকললোকপ্রার্থনীয় 

হৃষমালক্ষীর নিত্য পান্সিধ্য বশতঃ ধরাতলে উচছার কুত্রাপি 

উপমা! লক্ষিত হয় না। পথশ্রান্ত দিগ্ভ্রান্ত পথিক যেরূপ 

ক্রমাগত গমন করিতে করিতে, একান্ত অবসন্ন হইয়া, কোন 

নিরাপদ আশ্রয় প্রাপ্ত ছইলে, সহসা পরিত্যাগ করিতে 

অভিলাষী হয়, না, তদ্রূপ উহাতে প্রবেশ করিলে, স্বর্গ" 

প্রবিষ্টের ন্যাধ, পুনরায় বহির্গমনবাসন! দূরীভূত হয়। 

কোথা হইতে কি রূপে তপোবনের ঈদৃশী সর্বলোক- 

মোঁহনী অসীম শক্তি সমূদ্তত হইল? মানুষ সুখসচ্ছন্দে বাস 

করিব বলিয়া, স্বকীয় অভিনব কল্পনাবলে সাধ্যাতীত যত ও 

পরিশ্রমমহকাঁরে প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত স্বীকার করিয়াও, সুখ 

ও স্বন্তিসাধন কতই অভিনব বস্তুর উদ্ভীবন ও নিশ্নাণ করে? 

প্রাসাদের উপরি প্রানীদ,অট্লালিকার উপরি অট্টালিকা, উপ- 

বনের উপরি উপবন এবং উদ্যানের উপরি উদ্যান সৃষ্টি করি- 

যাও, শ্রীন্ত বা নিবৃন্ত হয় না । কিন্তু তাঁহার দেই অভিলযিত 

স্বখ ও স্বস্তি কোথায়? বালক যেরূপ মহামূল্য রত্র বোধে 

তাতি সামান্য উপলরাশি সংগ্রহ করে, তব্রুপ মানুষও অন্ধ 

ও হুতজ্ঞান হইয়া, স্বখবোঁধে- দুর্ভর ছুঃখভার সঞ্চয় করিয়া, 

নাঁনাপ্রকীরে স্বকীয় আয়ু নিঃশেষ করিয়া থাকে! মুখ ও 

স্বন্তি মরীচিকার ন্যায় তাহারে প্রলোভিত ও বিপ্রলন্ধ 

করিয়া) তদীয় সম্মুখে দূরে দুরে বিচরপপূর্ববক স্বকীয় অতি- 

মোহন*মারণী লীলা গ্রদর্শন করে। ফলতঃ, স্থ ও স্বস্তি 

শান্তিয় প্রিয়লালিত 'ুর্ললিত পুত্র; ফ্দাচ লোকাঁলয়ের 

ঈরঘযাদ্বেষে পরিপূর্ণ, অহংকার অভিমানে আকুলিত ও অনর্থক 



ঞ যোগভার। 

কল্পনায় বিষবৎ বিষমীয়িত অতিদারুণ কোঁলাছল মধ্যে 

বাস করিতে পারে না। মানুষ মাকুল ও ব্যাকুল-হইয়], 

মনের দুরন্ত আবেগে ইতস্ততঃ অভিধাবন পূর্বক ঘতই অস্থে- 

যণ করুক, কুত্রীপি তাহাদের সপ্ধান পাইবে না! যেখানে 

তপস্ত।, সাধূতা, অমৃত ও সাক্ষাৎ পরমার্থ অবস্থিতি করে, 

সুখ ও স্বস্তি তত্তৎ স্থানের নিবাদী হইয়া থাকে । বিষয়- 
মধ্যে, বিভবমধ্যে, বিবাদ ও বিগ্রহ মধ্যে, ঈর্ধ্যা ও অসুয়। 
মধ্যে, পরীবাদ 'ও নিন্দা মধ্যে, স্বার্থপরতা-বিদুষিত আত্মো- 
দরপরিতৃপ্তি মধ্যে, স্বকীয় পরিবারমাত্রের পোষণ মধ্যে 
অথবা তৎসদৃশ অন্য স্থলে সন্ধান করিলে, সেই স্থখ ও 

স্বস্তির সাক্ষাৎকার কখনই সম্তব নহে । বলিতে কি, মানুষ 

যেবূপে সুখের অন্বেষণ করে, তাহাকে মত্ততা, ভ্রষতা, 
নষ্টত1 অথবা দুঃখের প্রসঙ্গ কহে। মনীষিগণ কহিয়াছেন, 
এক বস্তর বিনিময়ে অন্য বস্ত প্রাপ্ত হওয়! যায়, মানুষ ইহ! 
যেরূপ অবগত, সমান বস্তর বিনিময়ে সমান বস্তু অধিগত 

হয়, যদি ইহাও সেইরূপ অবগত হইত, তাহা হইলে, তদীয় 
স্থখ কখন এরূপ দুলত হইত না । 

সে যাহ! হউক, সৃত অবলোকন করিলেন, আশ্রমের 
পাদপসকল ত্বস্বাছু ফলভরে অবনত হইয়া, গুণ-গৌরব- 
গুন্ফিত অতি-বিনীত সাধুজনের অনুকরণ করিতেছে ; কল- 
কণ্ঠ বিহঙ্গম কল সুমধুর কলরব করিয়া, সংকথার ন্যায়, 
সকলেরই মন হরণ করিতেছে; অতিস্বচ্ছ মলিলগর্ভ জলাশয় 
সকল সাধু হদয় সদৃশ স্বনির্ঘল প্রতিভ। বিস্তার করিতেছে ; 
কু ক্ষুদ্র আোতন্বিনী সকল প্রকৃতি দেবীর শ্কুষারবয়স্কা 



আদিপর্ষ। ৪ 

ুগ্স্বভাবা কন্যার ন্যায় মৃদুমন্দ চঞ্চল গমনে ইতস্ততঃ সঞ্চ- 

রণ করিতেছে; পিংহ ব্যাত্রাদি শ্বাপদ সকল চিরপরিচিত- 

হিং স্বভাব-বিসর্জজন পূর্বক পরস্পর ভ্রাতৃভীবে বিচরণ 

করিতেছে এবং পর্বত মকল লদাচার ব্রত পুণ্য-নিরত ব্যক্তির 

যায, সকলেরই আশ্রয় ও অধিগম্য হইয়া, স্ব স্ব গৌরব 

বিস্তার করিতেছে । চন্দ্র উহাতে নিত্য স্থনির্দাল জ্যোতসা 

বিকিরণ করেন, জলাশয় সকল নিত্য কমলাদি ম্গন্ধি কুম্বম 

প্রসব করে, পাদপ সকল নিত্য হৃমধুর ফল প্রদান করে, 

অতি স্রতি মলয়ানিল নিত্য প্রবাহিত হয় এবং দিবাকর 

নিত্য অতিমাত্র স্বখসেব্য কিরণ বিতরণ করিয়া, সকলের 

চিঝবিনোদ সাধন করেন | তথাঁয় রোগ নাই, শোক নাঁই, 

জরা নাই, মৃত্যু নাই, আঁধি নাই, ব্যাধি নাই, শ্রান্তি নাই, 

চিন্তা নাই এবং বিষাদের লেশমাত্র নাই। সর্বস্তরে প্রীতি, 

আনা, হর্ষ, বিকাঁশ, শাস্তি, মাধূ্ধ্য, ইত্যাদি যেন সাক্ষাৎ 

বগ্রহ.পরিগ্রহপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে এবং ধর্ম, সত্য, 

যায়, ক্ষমা! ও দয়া গ্রস্ত যেন মূর্তিমান্ হইয়া, তাহাদের 

পোৌঁধণ ও বর্ধন করিতেছে । আহা) সংসারে কোথায় এরূপ 

প্রদেশ আছে যে, এই তপোবনের সহিত তাহার তুলনা 

হইতে পারে! 

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না এবং আঁধার 

ব্যতিরেকে আঁধেয় থাকিতে পারে না; ইহা! নিত্য্িদ্ধ 

সনাতন নিয়ম | এই নিয়মের ব্যভিচারঘটনা কদাচ সম্ভব 

নহে? কিন্তু খধিগণের অসামান্য তপঃশক্তি তাহারও 

অন্বথাঁসাধন কয়ে 1 দেখ, এ তপোবনে দন্দন-কানন নাই; 



তত যোগভারত? 

কিন্তু আপনা হইতেই পারিজাত প্রারুডূতি ও বিকসিপ্ত হাই- 

তেছে ; কুবের-সরোবর নাই, আঁপনা হইতেই স্বপন প্রস্থ 
টিত হইতেছে; ক্ষীরোদ-সাগর নাই, আপনা হইতেই 

অধনুত উদ্ভত হইতেছে; বৈকুণ্ঠ বা গোলোক নাই, আপনা 
হইতেই দেখী কমল! বিরাজমান হইতেছেন ১ স্বর্গ বা স্ধর্ণা 

নাই, আপন! হইতেই দেবগণ গোষীবদ্ধ বিচরণ করিতে 

ছেন; মামুষস্নলভ রাত্রিন্দিব পরিশ্রম ও যত্বের সম্পর্ক নাই, 

আপন হইতেই সিদ্ধি সমাগত হইতেছে এবং বাসনা বা 

কাঁমনাঁর নামমাত্র নাই, কিন্তু আপনা হইতেই পরম কাম্য 

ফল পরিণত হইতেছে । অধিকন্তু, যে কারণের যে কার্য, 

খধিগণের তপঃশক্তি তাহারও ব্যভিচার বিধান করে । দেখ, 

এ তপোবনে বয়সের পরিণাঁমেও লোকের পলিত বা গলিত 

দশা আপতিত হয় না; যৌধনের মমাগমেও কামরাগ প্রাছু, 
ভর্তি হয় না; সর্ধব সম্পদের সর্ধদা অধিষ্ঠানেও অহংকার 
বা অভিমান সযুদ্ভত হয় না; রাজদণ্ডের সম্গিধান-বিনা- 

কারেও শান্তি সখ প্রতিহত হয় না; ছন্দ সকলের প্রবল 
গ্রচার সত্ত্বেও সম্ভাপের আবির্ভাব হয় ন]) স্ত্রীসেষা না 

থাঁকিলেও সন্ভানোতপন্তির ব্যাঘাত হয় 21) বিষয়-বিভবের 

অভাব হইলেও সম্পন্নতাঁর অভাব হয় না; এক পিতা হইতে 

জন্ম না হইলেও, ভ্রাতৃভাবের অসন্তাব হয় না; সজাতীয় বা 

গবংশীয় না হইলেও বন্ধুতার হানি হয় না এবং একদেছ ন] 

হইলেও, এক প্রাণতার অভাব হয় না: 
' -স্তআরও দেখিলেন, এই তপোঁধন দ্র্ধবলোক-নিংস্বার্থ 

হিততশিক্ষার আদর্শ | দেখ) তত্রত্য -তক়ুগখ- অধাচিত' ও 



আনদিপর্কা। র্ 

[দেধিত হইয়া, কল-মূল-বহ্ধলাদি-গ্রদানপূর্ববক. সর্ব 
অভিলধিত্ত গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করে; নির্ঝর, সকল স্থুশীতল- 

সলিজ-প্রদানপূর্বক ততক্ষণমাত্রে পিপামার শান্তি করে এবং 

শান্বল মকল-বমিবার নিমিত্ত বিচিন্তর আমন বিতরণ করে। 

অধিকব্ত, পৃথিবী শয়নের জন্ত  সর্ববদ] স্বকীয় ক্রোড় বিস্তার 

করিয়া! অবস্থিতি করে ; অতিমনোজ্ঞ নিকুগ্জ সকল স্তরম্য 

হর্দ্য অপেক্ষা ও ম্ুখবাস বিধান কয়ে; দরী নকল কোষাদি 

গুপ্ত গ্রহের খর্ভাব সম্পাদন করে; সর্বকাঁলরমণীয় 

দোছুল্যমান লতাঁপকল বিচিত্র যবনিকারও অতিশায়িত্ব 

বহন করে; মৃছু মন্দ স্ত্রগন্ধি সমীরণ মনোহর ব্যজনপ্র 

পরিগ্রহ করে এবং তীবকীন্তবক-শবলিত অতিমোহন গগন- 

বিভাগ দিব্য বিচিত্র বিতান রূপে অনন্ত হৃষম। বিস্তার করে। 

ইচ্ছামাত্রেই এই কল অক্ষয়,অকৃত্রিম ও দিব্য বিভব, সকল 
কালে সকল ব্যক্তির অধিগত হইয়া থাকে । যাহারা এই 
সকল বিভবের অধিকারী, স্বয়ং বিরতি ও নির্বৃতি, প্রিয়তমা 

বনিতীর ম্যায়) তাহাদের অনুগামিনী ও নিষ্ষটক পরিচর্ধ্যায় 
প্রবৃত্ত হয়। | 

হত দগ্ধ ক্রুর মানুষ লাগ্নেও, ঈদৃশ অতিদিব্য বিশুদ্ধ 
হৃখের বার্তামাত্র অবগত নহে। মে কেবল আত্মবঞ্চন 
ও পর়ৰ্চগাপূর্ব্বক অর্জন করে, বর্দন করে, রক্ষণ করে 

ও সঞ্চয় করে; স্বার্থের দাস, ইন্জিয়ের দাস, রিপুর ফাস 
ও, পরিষারের দাস হইয়া), আজীবন বিদ্ধনাসিক -বলী- 

হর্জোরচষ্ভায়। ভারসাভ):বগছন ' করে হিং, ছেধ) ঈর্য 

গুয়ী, উনি; নিন্দা ও গরগীডন প্রভৃতি মহাপাপ সর্ধতে 



মাগভারত। 

বন্ধুখং, আল্মবত ও দেববত পরমপ্রীতি-স্থাপনপূর্র্বক ফাহা- 
রই অনুসরণ করে এবং অন্ধতা, জড়তা, ভ্রষ্টতা, মত্ততী, 
অতিনষ্টতা মুগ্ধতা, স্তব্ধতা, ঘৃঢ়ন্তা, গতানুগততা, আত্ম- 

পাতিতা, অতিরক্ততা, বন্ধবদ্ধতা,অনুদারতা,ক্রুরত! ইত্যাদি 

মুর্তিমান আত্মহানি সকলে প্রিয়তম! পত্থীর ম্যায়, অভীষ্ট 

দেবীর ম্যায়, অতিমত মিদ্ধির ম্যায় অথবা অতিপ্রিয় সমৃদ্ধির 
ন্যায়, সর্ববদ। সেবা, অনুরাগ ও সমাদরসহকারে স্ব স্ব হৃদয় 
অর্পণ করে। হায়, যে মানুষ এইরূপ অন্ধ হইয়া, মত্ত 
হইয়া, হঠকাঁরী হইয়া, অথবা পূর্ববাপর-পধ্যালোচনাপরিশূন্য 
হইয়া, দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান বিমর্জনপূর্বক আপনিই আপনার 
অন্তরায় হয় এবং অনাত্মে আত্মবোধ-স্থাপনপূর্ববক অমৃত 
বোধে বিষপানার্ধ ধাবমান হইয়। থাকে, সেই হত বিড়- 

স্থিত দগ্ধ মানুষ কি রূপে তপস্থিসেব্য,দেবসেব্য ও ঈশ্বরসেব্য 

তাদৃশী চরম নির্বতৃতি লাভ করিবে! অথবা, যাহার শক্তির 
সীম! দৈবের দাসত্ব পর্য্যন্ত, উদ্যোগের সীমা অদৃষ্টের সেবা 
পর্ধ্যস্ত, বুঞ্ধি সীম। অনর্থক কর্ণাসম্ততির বিস্তার পর্য্যস্ত, 

বিজ্ঞানের সীম! কালের পরিবর্ত পর্য্যন্ত, চিন্তার সীম। অসার 

গৃহ্চর্যয। পর্য্যন্ত, যুক্তির সীম! অন্ধ অলন: ও জড়বৎ স্বার্থের 
পরিকলন পর্ব্স্ত, বিদ্যার সীমা! বিবাদের আবিষ্কার পর্য্যন্ত 
এবং দক্ষতার সীম! ম্বজাতীয়ের দাসত্ব পর্য্যন্ত, তাদৃশ দিব্য 
বিতব:কি রূপে তাহার অধিগত হইবে ! 

মহাভাগ সৃত এই রূপে তপোবনের অস্ভুতমাধুরীসন্দর্শন- 
গূর্ববন্ধ নয় মন আগ্যারিত করিতে করিতে, থে স্থাথে 
শ্টৌদ্ক প্রদ্থতি খানিগণ গোডীবন্ধ উপবিষী হইয়া, বিবিধ 



আদদিপর্ধব। 

অভিনব উদার আলাপে সৃখময় ময় ধাপন করিতেছেন, 

সেই দিব্যাতিদিব্য বিচিত্র প্রদেশে সহসা সমাগত হই- 
লেন। দেখিলেন, গৌতম, বশিষ্ঠ, জাবালি, অঙ্গিরা, 

ও লোমশ প্রভৃতি বেদবাদী, জ্ঞানবাদী,শান্তবাঁদী, আত্মবাদী, 

শান্তমৃত্তি মহূর্ষিগণ মহামনাঃ শৌনকের চতুর্দিকে সমবেত 
উপবেশন পূর্বক, শান্তির পরিবারের ন্যায়, ধর্মের সন্ততির 

ন্যায়, সত্যের পোষ্যবর্গের ন্যায়, ক্ষমার আত্মীয়গণের ন্যায়, 

এবং ন্যায়ের সহচর বা অনুচরসমূহের ন্যায়, বিচিত্র অন্তু 

নিরুপম শোভ। বিস্তার করিতেছেন। তাহারা সকলেই 

অসামান্য-তপঃপ্রভাবসম্পন্ন, সকলেই সত্যধশ্-শাস্তি-নিরত, 

নকলেই দিব্য বিচিত্র অমানুষী ত্রহ্ষত্রীতে পরিপূর্ণ এবং সক- 

লেই প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়, সমুদিত তাক্করের ন্যায় 

অথব! মৃত্তিমান তেজোরাশির ন্যায়,একাত্ত ভৃর্দর্ষ ও দুরপনেয় 

প্রতীপবিশিউ । আশ্চর্যের বিষয়, তীহার। ঈদৃশ তেজঃ- 
পুগ্ধ হইলেও, সকল-লোঁকলোভন পৌঁ্ণমাসী-শশাস্কের 

ন্যায় ব্যক্তিমাত্রেরই নিতান্ত দর্শনীয়, শোকে সান্ত্বনার ন্যায় 
ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত জ্পৃহণীয় এবং মন্তাপে শীতল ক্রিয়ার 

ন্যায়, ব্যক্তিমাত্রেরই দেবনীয়। 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
সে কি 

কথারম্ত। 

: ভাদৃশ বিশ্ব-বন্দিত ব্রহ্মানন্দ ঝধিদিগের দর্শনমাত্র অতি- 
মাত্র লত্রম ও সমাদরদহকৃত লবিশেষ শ্রদ্ধা সমুপস্থিত হ্- 



১ . ফোগভাঁবড। 

য়াতে, সমদশা সূত সাধূদর্শনন্থলভ গরম প্রীতি ও অকৃত্রিম 
ভক্তির বশংবদ হইয়া) তৎক্ষণাৎ অবনত মন্তকে কৃতাঞ্জলি- 

পুটে প্রণামপূর্বক আদেশপ্রতীক্ষায় একান্ত অনুগত ভূতোর 

ন্যায়, এক পার্খে পুত্তলিবৎ দগায়মীন রছিলেন। ব্রদ্কল্প 

মহর্ষিগণের দর্শনমাত্র তাহার সমুদায় শ্রম, সমুদায় রুম ও 

সমুদায় রম ততক্ষণে মায়ার ন্যায়, ছায়ার ন্যায়) মিথ্যার 

ন্যায়, তিরোহিত হইল। স্বৃত্তরাং আর আসনপরিগ্রহ 

করিবার অবনর বা অপেক্ষা রহিল না। 

সতীক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন সত্যশীল শৌনক সমবেত খধিগণের 
সহিত সমুচিতসত্কথাপ্রমঙ্গে সময়যাপনে প্রবৃত ছিলেন। 

হুমতি পৃতকে মহম! লমাগত দেখিয়া, হ্বপ্রভাত মনে করি- 
য়াই যেন, শ্বহন্তে বমিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিলেন। 

সত্যদশী সৃত সনাতনবন্্েবী শৌনকের এই প্রকার মমাদর- 
সহকৃত সভাজন স্দর্শনে সহ্ুচিত হইয়া, অস্ত ব্যস্তে অন্য- 

তর আনন পরিগ্রহ করিলেন এবং মহর্ষি কি আদেশ করেন, 

তাহারই গ্রতীক্ষাপরবশ হইয়া, অভীষ্ট দেবের ন্যায়) তদীয়- 
বদনসংসক্ত লোচনে এক যনে বসিয়া রহিলেন। ইহারই 

নাম সাধুতার পুরস্কার ও পরিগ্রহ। 

মহামতি সৃত এই রূপে আসনগ্রহ্ণপূর্বক শ্রান্তি দূর 

করিয়া, স্নখে উপবেশন করিলে, কুলগতি শৌনক পরম- 
প্রীতিমান্ হইয়া, অমৃতীয়মীন উদার বাক্যে ঠাহারে সন্ো- 
ধন করিধা কহিলেন, ভাত! জ্ঞানই সাক্ষাৎ ব্রদ্ম। এইজন্য 
নর্ববত্রই ভীহীর অধিসংবাদিনী গ্রশংস৷ লক্ষিত হইয়া থাঁকে। 
ইহ! নিরত্ধিপয় সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি সেই দেবহুর্ল 



আদিপর্ব। ১৬ 

অন্লভ জ্ঞানরদ্বে বিভধিত .হইয়াছ। তোমার আবার 
 বছ-দর্শন, বনু-শ্রবণ ও বছ্-চিন্তার সহায়তায় সেই জ্ঞানের 
পরিপাক হইয়াছে । অতএব তুমি বিশ্বসংসারের পৃজনীয় 
ও বহ্মত,তাহ্থাতে সন্দেহ কি? এইজন্যেই আমরা তোমার 
দর্শনে, অভীষট-দর্শনের ন্যায়,একান্ত প্রীত ও পুলকিত হই- 
যাছি, তোমাকেও মেই গীতি ও পুলকের প্রতিদান করিতে 

হইবে। আমাদের একান্তিক অভিলাষ, সতকথাঁয় ও 

সদ্বিষয়ের আলোচনায় অবসরসময় স্বখে অতিবাহিত 

করি! বিধাতা ভাগ্যবলেই সেই অভিলাষসিদ্ধির উপায়, 
স্বরূপ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি আগ- 

নার অধিগত স্তবিস্তুত জ্ঞানের পরিচয়ম্বরূপ লমুদায় পুরাণ, 
সংহিতা, ইতিহাস, আখ্যান, আখ্যায়িকা, বেদ, শ্মৃতি, তন্্, 

উপনিষদ ও শ্রুতি গুভৃতি সমগ্র শাস্ত্রের সার মন্দ একত্র 

কীর্ভন করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। যাহারা 

অন্যকে আপ্যায়িত করে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগকে সুধী 

করিয়। থাকেন। 

অন্যান্য খধিগণও একবাক্যে শৌনকের অনুবাদ করি- 

লেন। 

_ মহামতি সৃত বিনয়াতিশয্য-বশতঃ মহর্ষির এই বাক্যে 

নিতান্ত সন্ত্রান্ত ও সন্ুচিত হুইয়৷ কহিলেন, খবিগ্রণ ! আমি 
ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু আপনারা আমাকে অতি 

মাত্র অনুগ্রহ ও প্রীতি বিতরণ করিতেছেন। অধুনা, আমি 
আপনাদের আঁদেশে বিদিত অবিদিত সমুদায় শান্্ররত্বের 

মঙাপাগরম্বরূপ স্বপ্রসিদ্ধ যোগভারত-নংহিতা কীর্তন করিব। 



১২ যোগভারত। 

এই যোগভারত পুরাগ,ইতিহাস.ও সাহিত্যাদি সমূদায় শাস্ত্রের 
মূলম্বরূপ। স্বয়ং বিধাতা ইহার রচনাপূর্বক বৃহস্পতিকে 
প্রদান করেন। ইহা চারি পর্ষে বিভক্ত। প্রথম পর্বের 
নাম আদিপর্র্ব বা ঈশ্বরপর্ধব; দ্বিতীয়ের নাম বিরাটপর্ব্ব 
ব1 ধশ্মপর্ধব; ভৃতীয়ের নাম শান্তিপর্বব ব! নীততিপর্ধ্ব এবং 
চতুর্থ পর্ববের নাম লোকপর্বব বা পৌরাণিক পর্ব। ইহাতে 
নিরবচ্ছিন্ন তত্ব সকলের বহু-বিস্তার বর্ণন আছে এবং তিভ, 
সকলের উদ্ডেদ, উদ্ভাবন ও উদ্ধারণই ইহার একমাত্র 
উদ্দেশ্য | এইজন্য কৃতজ্ঞান পণ্ডিতগণ ইহার আদর ও 

গৌরব করেন। ইহাতে যে সকল স্বন্দর,স্থরম্য ও বছুবিচিত্র 
উপাখ্যান আছে, ততসমস্ত পাঠ করিলে, সংহিতাপাঠের 
ফললাভ হয়। ইহার উপদেশ ও নীতি সকল, সকল কাঁলে 
সকল দেশে সকল পাত্রেরই উপযুক্ত। স্থকুমারমতি বালক 
হইতে অশীতিপর বুদ্ধ পর্যস্ত এবং অতিমাত্র বিষয়ী হইতে 
তমঃপার-পরিদ্শী মুক্ত পর্য্যন্ত, সকল ব্যক্তিই ইহার পাঠে 
সমান উপকার প্রাপ্ত হয়েন। ইহার অন্যতর নাম সারস্বত- 
সংহিত। | অধুন! অবধান করুন । 

একদা সর্ববজনলোভনীয় ও সর্ববজনসেবনীয় সুন্দর 

সন্ধ্যাসময় সমাগত হইলে, পবিভ্রতৌয়া মন্দাকিনীর স্শীতল- 

সলিল-শীকর-সম্পৃক্তস্খসেব্য সমীরণ মূছু মন্দ সঞ্চালিত 
হইলে, সর্ববভুবনমোহন ও সর্বলোকামুরগ্জীন পরমানন্দন 

নন্দনকানন হইতে সমুখ্িত স্বশোভন গন্ধে অন্ধ হইয়া, স্বর্গীয় 
মধুকরবৃন্দ মন্তবেশে মনোহর ধ্বনিবিস্তার-রসে মগ্ন হইলে, 
দেবরাজ শতক্রতূ প্রিয়তমা দেবী শচীর সহিত দিব্যযানে 



আঁদিপর্ব। | হী 

আঁরোহ্ধপূর্ববক গুরুদেব বৃহস্পতির তবনে সমাগত হইলেন 

এবং ভহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধীসহকৃত প্রণাম নিবেদন করিয়া, 

ত্দীয় নিদেশে পার্খদেশে স্থ্বিস্তূত ম্বখানে উপবেশন- 

পূর্বক সানুনয়ে ও সসম্ত্রমে কহিলেন, ভগবন্! আপনার 

প্রণীত অভিনব যৌগভারতত-সংহিত শ্রবণ করিতে আমাদের 

অতিমাত্র উৎস্থৃক্য উদ্ভত হইয়াছে; অনুগ্রহপূর্্বক বর্ণন 

করিয়া, কৃতার্ধ করিতে আজ্ঞা! হউক। 

বৃহস্পতি পরমপ্রিয়শিষ্য ও সুস্সিগ্ধ'নহীয়স্বরূপ শত- 

ক্রতুর এবংবিধ প্রীর্থনাবশংবদ হইয়া, সমীপে উপবিষ্ট, নিত্য- 

সন্তষ্ট-স্বভাব, পরম ইনি, বিশিউ-প্রধান, শিষ্য শ্রেষ্ঠ 

ধূতবেদ বেদকে মধুর বাক্যে বলিলেন, বস বেদ! সম্প্রতি 

সায়ং সময় সমুপস্থিত। স্বতরাং, আমাকে অবশ্যকর্তব্য 

দেবধন্দনানুরোধে এই মুহুর্তেই অযিগৃছে প্রবেশ করিতে 

হইবে | অতএব তুমিই যোগভারত কীর্তন করিয়া, দেব- 

রাজের অভিলধিত পুরণ কর। সহ্দিষয়ের বক্তা ও শ্রোতা 

উভয়ই দুর্লভ। সৌভাগ্যযোৌগে তোমাদের উভয়ে তাদৃশ 

দুর্মভত্বের পধ্যবসান হইয়াছে। এই বলিয়া, তিনি অগ্নি 

গৃছে প্রবেশ করিলে, মহীমতি বেদ নিতান্ত অনুগৃহীত বোধ 

করিয়া, দেবরাঁজকে কহিলেন, শতক্রতো ! শ্রবণ করুন। 

যোগতারতের প্রথমে আদিপর্ব্ব বা ঈশ্বরপর্বব। এই পর্বের 

ঈশ্বরের মাহাস্য, স্বরূপ ও প্রভাব এবং তদীয়ভক্ত পুরুষগণের 

স্বভাব, গতি, সৌভাগ্য ও এষ্বর্ধ্যাদি বিবিধ অভিনব দৃষ্টান্ত 

ও মনোহর আখ্যানলহকারে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। 

পাস আট টড 



তৃতীয় অধ্যায়। 

ঈশ্বরস্বরপ-বিনিণর়্। 

ইন্দ্র কহিলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, জানিতে ইচ্ছা করি। 
বিদ্বান্ মূর্খ ক্ষুদ্র মহান্ সকলেই উহ! জানিবার জন্য উৎসুক 

হয় এবং পণ্চিতগণ নানাপ্রকার তর্ক করিয়াও, উহার যথাযথ 
মীমাংদ৷ করিতে পারেন না। অতএব আপনি অনুগ্রহ- 
পূর্বক সবিস্তর কীর্তন করুন। 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ ! আপনার পদগৌরব যেরূপ 
উন্নত, এই প্রশ্ন সর্বরা তদনুদ্ধপ, সন্দেহ নাই। শিষ্য 

গুরুকে এইপ্রকাঁর জিজ্ঞামা করিবে এবং গুরুও এইগ্রকাঁর 
উপদেশ করিবেন। লোকব্যবহারেও সর্বদা এইপ্রকার 

প্রশ্নের আলোচনা! কর! কর্তব্য । কেননা, তদ্দার। আত্মার 

উন্নতি, উভয়লৌকিক মঙ্গলমমৃদ্ধি ও সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রাদ 
লব্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু লোকমাত্রের স্ব স্ব পূর্বপুরুষের 

স্বরূপ ও স্বভাবাদি যথাযথ বর্ণন কর! যেঈপ ছুর্ঘট, সকলের 
আদিপুরুষ ঈশ্বরের স্বরূপাদি কীর্তন করাও তদ্রপ সহজ 

নছে। পূর্বের দ্েবর্ষি নারদ পিতামহকে এবিষয় জিজ্ঞা- 
সিলে, তিনি কহিয়াছিলেন, মানুষ ধাহার জ্ঞান লইয়! জন্ম 

গ্রহণ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেই জ্ঞান রক্ষা! করিয়া থাকে) 
যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারাও, যিনি আছেন 

বলিয়া, আপন! আপনি বুঝিয়া অনুভব করে; অধিকন্ত, যিনি 
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আঁছেন,বলিয়। অখণ্ড ও অবিনাপী লোকপ্রবাদ অনস্ত কালের 

সহিত সংসারের সর্বত্র প্রবল প্রচলিত আছে) পৃথিবীর 
কোন জাতি কোন কালেই যাহার সত্তার অস্বীকার করে 
না; প্রাকৃতিক কার্য্য সকলে জ্ঞানগর্ডিত শৃঙ্খলা ও স্থুরীতি- 
বৈচিত্র দর্শন করিয়া, যদীয় সন্তার সহজেই উপলব্ধি হয়, 

তিনিই ঈশ্বর। মহধি শতপাদ প্রথমে অতিমাত্র ছুরাচার 

নাস্তিক ছিলেন। সর্বদা নাস্তিকবাদ প্রচার করিয়া, যত্র 

তত্র বিচরণ করিতেন। একদা তিনি কোন গ্রাম-প্রান্তরের 

নিকট দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা বজ্জবিচ্যুৎ- 

সহকৃত প্রবল ঝটিক! সমুখিত হইল। কতিপয় বালক তথায় 

ক্রীড়া করিতেছিল; তাহাদের কাছারই বয়স সপ্তম বর্ষের 
অধিক নছে। তাহাদের মধ্যে একতর এই আগন্তক বিপদ 

দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া, সস! তারস্বরে বলিয়া 
উঠিল, ভগবন্! আমাদিগকে রক্ষা করুন! তৎক্ষণাৎ বটিকা 
বিনিবৃত্ত হইল। মহর্ধি এই ঘটনায় যেমন বিস্মিত, তদপেক্ষা 

সমধিক চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। তাহার হৃদয় হইতে যেন 
বহু দিনের সঞ্চিত নিবিড় অন্ধকার এক কালেই তিয়োহিত 

হইয়া গেল এবং আত্মা যেন নবীভূত হইল। তিনি আপ. 
নাকে পুনর্জাত বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র চিত্তে সেই 
বালকের নিকট গমন ও আলিঙগনপূর্রবক সবিশেষ কৃতজ্ঞতা 
সহকারে জিজ্ঞানিলেন, তাঁত! তুমি ধাহাকে রক্ষার জদ্য 

আহ্বান করিলে,তিনি কে, কোথায় থাকেন? বালক কহিল, . 

তিনি এ আকাশে থাঁকেন। তুমি কি' দেখিতে পাইতেছ 
না! মহর্ষি কহিলেন, তিনি কি কয়েন? বালক কহিল, 



৬ বোগভারত। 

তুমি কি জান না, তিনি সকলকে ভালবাসেন ও খাবার 
দেন? মহর্ষি কহিলেন, তুমি কিরূপে জানিলে, তিনি 

খাবার দেন? বালক কহিল, কেন, আমি জানিয়াছি। এই 

বলিয়া সে বয়স্যগণের সহিত বেগে প্রস্থান করিল। শতপাদ 

তখন জ্ঞানপ্রাপ্ত, চকিত ও ত্রস্ত হইয়া, আকাশে অত্যুৎস্থক 
স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ববক উচৈঃস্বরে কহিলেন, ভগবন্ নিত্য- 
পুরুষ! আমি জন্মাবধি যে গুরুতর পাঁতক সঞ্চয় করিয়াছি, 
তাহা ক্ষমা করিতে হইবে । অথবা, পাগীর প্রতি তোমার 

ক্ষমার শেষ নাই। তুমি যদি ক্ষমা না করিতে, তাহা! 

হইলে, এতদিন জলে, অনলে, বিষে, প্রদাহে, অথবা তৎ- 

সদৃশ অন্য রূপে আমার ভয়াবহ ঢু মৃত্যু সংঘটিত হুইত। 
নাথ! জানিলাম, তৃমিই সত্য এবং তুমিই বিশ্ব। আহি 

আ'র কখন উদ্ধত হইয়া, প্রমত্ত হইয়া, সর্ববসত্য আপনার 
সত্তার অপহ্ৃব করিব না। হায়, আমার জীবিতপ্রয়োজন 

সর্ববথ! বিন হইয়াছে! মরণেরও আর অধিক বিলম্ব 

নাই! তথাপি, যে কয় দিন ঝাঁচিব, সেই বিন প্রয়োজন 

উদ্ধার করিবাঁর চেষ্টা করিব। এবিষয়ে তোমার অপাঁর 
করুণ! ও অসীম ক্ষমাই প্রমাণ । 

দেবরাজ কহিলেন, তপোধন! পুনরায় ইশ্বরস্বরূপ 

কীর্তন করুন। সংক্ষেপে শুনিয়। মম পরিতৃপ্ত হইল না। 
ভাবিয়া দেখুন, যাহ! শ্রবণ করিলে, আত্মার অভাবিতপূর্বব 

ও অনাশংদ্তিপূর্বব অপূর্বব উন্নতি সমুদ্ভূত ও সমূদায় শ্রোত- 
ব্যের চরম ফল অধিগত হয়; যাহার আলোচনায় সমুদায় 

আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভাব ও. পর্য্যবসান নঙ্ষিত হইয়া 
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থাকে; 'অথবা যাহ! অবগত হইলে সমুদায় জ্ঞাতয্যের 
শেষ ও যাহার চিন্ত| করিলে, সমূদায় চিন্তিতব্য নিঃশেষে 

অধিকৃত হয়; বেদাদি বিজ্ঞান সকল যাঁহার মীমাংসা ও 

পরিকলনে সর্ববথা পূর্ণ ও নিয়োজিত হুইয়াছে; নংসায়ের 
যাহ! কিছু কর্তব্য, তৎসমুদাঁয় যাহাতে অন্তর্নিবি আছে; 

মানুষ জন্দিয়।৷ অবধি মৃত্যু পর্ধ্যস্ত যাহার আঁলোচন! করিবে 

এবং যাহা! খধিগণের তপক্যা1, যোগিগণের যোগ, জ্ঞানি- 

গণের জ্ঞান, নিদ্ধগণের দিদ্ধি ও সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাস, তাদৃল 

মর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরবিঘয় শ্রবণ করিতে কাহার ন! অভিলান্ন 

হয়? এ দেখুন, এই তরুবর তাহাারই ভাবনায় ভর্ধমস্তকে 

স্থিরভাবে দণ্ডীয়মান আছে! এ দেখুন, এই ম্থকোমল 

লতিক! ইহাক্ষে আপাদমস্তক আনন্দে মালিঙ্গন করিয়া,ঈদৃশ 

সুখময় ব্যাপারে কেমন যোগ দান করিয়াছে! এ দেখুন, 

তাঁহাকে ভাঁবনা করিতে করিতে এই গিরিবর এক কালেই 
অচল হইয়া গিয়াছে--আঁর ইহার স্পন্দন করিবার কিছুমাত্র 
ক্ষমত!। নাই! এ দেখুন, জগত্প্রাণ দমীরণ তদীয় ভাবন। 
বশে অতিমাত্র মত্ত হুইয়1, বিশ্বের মর্ববত্র তাঁহারই থোষণ! 

পূর্বক দর্ধরদা বিচরণ করিতেছে__কাহাঁর সাধ্য ইহার 
তক্জিবেগ-বিবর্দিত এই মন্ত-গতি রোধ করে? এ দেখুন, 

তক্তিভরে দ্রুবীডৃত অপার জলনিধি তাহারই ভাঁবনাজনিত 

ভাঁবাতিশয্যে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে!এঁ দেখুন, 

হুগভীর শ্যামবর্ণ জলধর তাঁছাঁরই ভাবনাবশে উল্লমিত হইয়া, 
আনলামন্দ্র ধ্বনি দ্বার নিশ্বরন্ধ, প্রপূরিত করিতেছে! এ 

দেখুন,তদীয় চিরসহচরী বিচিত্রা! বিছ্যুদ্বধূর তীহারই ভাবনা- 
৩ 
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বশে ঈদৃশ রাগাতিশয্য প্রাছুভূত হইয়াছে! এ দেখুন, 
কোকিল কোকিল তাহছারই বিচিত্র ভাবনাবশে প্রমত্ত 
হইয়া, মনোহর স্বরে গান করিয়া, সমস্ত সংসার আষোদিত 

করিতেছে! 

এইরূপে সমুদয় বিশ্ব ধাহার ভাবন! করে এবং ধাঁছারে 

ভাবনা করিলে,সমুদায় ভাবনার অবসান হয়,পশু ব্যতিরেকে 

আর কোন্ ব্যক্তি তদীয় শুশ্রীষায় বিনিবৃত্ত হয়? ব্যাস, 

বাল্গীকি ও গৌতমাদি মহ;ঃভাঁগ মহাপুরুষগণ তাহারে 
ভাবন! করিয়াই, সংসারবিরাগী যোগী হইয়া নিত্যসিদ্ধি 

ও চরম মুক্তি লাভ করিয়াছেন। আমাদের গুরুদেব বৃহ- 

স্পতি তদীয় ভাবনা বলেই বিচিত্রে বিজ্ঞানপন্থা অবলোকন 
করিয়াছেন। যেব্যক্তি তীহারে ভাবনা করে, তাহারই 
সর্ধবলোকোত্ঠর" অভিবিচিত্র গতিসম্পদ লাভ হয়। অন্মদৃ- 

প্রভৃতি অমরগণের ঈদৃশ অস্থলত এই্বরধ্য'ও তদীয় ভাবনার 
সাক্ষাৎ প্রদব। গুরুদেব কহিয়াছেন, সেই অনস্তুশক্তি, 

অপারগুগ, অসীমবিভব ও অগাধবীর্ধয আদিদেব ভগবানের 
ভাবনা করিলে, চণ্ডালাদি অতীব অধমজাতিও দেবগণের 

পৃজনীয় হয়। অতএব তদীয় শ্রবণ, মনন, কীর্তন, ধ্যান 
ও ধারণায় কোন্ ব্যক্তির ওত্ন্ৃক্য না জন্মে? আহ, 
ভাবুকের স্বভাব কি বিচিত্র! তাহারা যখন সেই অগপার- 
তাবনাময় ও অসীম-ভাব-জলধি ভগবানের ভাবনা করেন, 
তখন স্বয়ং যেরূপ নিরতিশয় উল্লসিত হইয়া, নির্ঘল আত্মা 
নন্দ সম্ভোগ করেন, তজ্জপ সমস্ত লংলারকে আপনাদের 

অংশী করিয়া থাকেন। দেবর্ধি নারদ যখন এক মনে ও 



আরিপর্কবা। মি. 

অনন্য হৃদয়ে তদীয় ভাবনায় গাঢ়তর সন্নিবিষ হয়েন, এবং 
পরয়হ্থখময়ী অপৌরুষেয়ী বীণাঁয় পরমন্্খময় অপৌরুষেয়- 
স্বর-সংযোগপুর্ববক বিশ্ববিমোহনন বিচিত্র তানে ম্বমধূর গান 

করিয়া, সেই ভাবনার অনুবাদ করেন, তখন যেমন তিনি 

দ্রবীভূত হইয়া, অবিরল-কাছিনী প্রেমীশ্রুধারা বিসর্জন 
করেন, তদ্রুপ সকলকে ক্রন্দন করাইয়! থাকেন। অতএব 

আপনি পুনরায় ভগবানের স্বরূপ কীর্তন করুন। 
উহাতে শ্রোতা বক্ত। উভয়েরই পদে পদে বিপুল প্রীতি 

সম্তত হইয়া থাকে। মহর্ষি জাতুকর্ণী যখন সেই দেবাদিদেব 
পরমদেবের বিপুল-পুলকময় অপার ভাবনায় প্রত হইয়া, 

আকাশ পাতাল প্রন্তিধ্বনিত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে তদীয় 

মহিমাগাঁন করিতেন, তখন বনের হরিণ হুরিণীরাঁও অর্দ- 

কবলিত শঙ্পকবল মুখে করিয়া, উর্ধশ্বীমে তথায় সমাগত 

ও স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইত ) সমীপচর বিহ- 

স্গমগণ আহার ত্যাগ করিয়া, অবসন্ন অবস্থিতি করিত 7 

তরু ও লতা! সকল স্পন্দনপরিশূন্য হইত; বায়ুর প্রসার 

রুদ্ধ হইয়া যাইত; বোধ হইত, যেন বিশ্বলংলার স্তব্ধ 

ও স্তম্ভিত হইয়!, একতান শ্রবণ করিতেছে। 

চতুর্থ অধ্যায়। 

গ্রহলাদচরিত্র ।- ঈশ্বরজ্ঞান স্বভাব সিদ্ধ 1 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! অবধান করুন। প্রহলাদ 

যখন নিতান্ত শিশু, পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন কি না, 



$ যোগজারত । 

সন্দেহ, যখন জনমীর ক্রোড় ভিন্ন কিছুই জানেন না, 
ক্রীড়ার দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই চিনেন ন1) বীণার ন্যায়, 

পুত্তলির ন্যায়, ক্রোড়ে ক্রোড়ে বিচরণ করেন ; যখন তদীয় 
ইন্জিয়গণের স্ব স্ব বিষ্ুগ্রহে শক্তি সঞ্চরিত হয় নাই; 

তখন এই ঈশ্বরজ্ঞান আপন! হইতে তদীয় হ্থবিমল হৃদয়া- 
কাঁশে পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের ন্যায়, বিশ্বব্যাপী বিচিন্তর প্রকারে 
আবিভূত হইয়া, সমন্ত সংসার মোহিত করিয়াছিল। 

দেবরাজ কহিলেন, তগোঁধন! আমি পৌরাণিক- 

মুখে ও লোঁকপরম্পরায় মহাঁভাগ গ্রহলাদের মহুনীয় চরিত্র 

বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। তিনি যে আদিদেব ভগবানের 

গ্রসাদে সম্প্রতি তদীয় লোকের অধিবাসী হইয়াছেন, 
তাহাও অবগত আছি। তিনি এই স্বর্গপথে বৈকৃঠে গমন 

করেন। তৎকালে তাহাকে দেখিবার জন্য আমর! সমস্ত 

দেবসমাজ অন্তরীক্ষে একত্র সমবেত হুইয়াছিলাম। সূর্য্য, 
চন্দ্র ও অন্যান্য-লোকবাদিগণও তদীয় দর্শনমানসে স্ব স্ব 

অধিগম্য প্রদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন । দেখিলাম, 

মতিমান্ প্রহলাদ আমাদের অধিষ্ঠিত সমুদায় লোক স্বকীয় 
দিব্য প্রভায় চত্্রাদিত্যের ম্যায়, সমূদ্ভাসত করিয়া, দিব্যা 

তিদিব্য বিচিত্র বেশে বৈকৃষ্ঠাভিমুখে সকলের উপরি দিয়া 
গমন করিতেছেন । তিমি কি সাক্ষাৎ তেজ, স্বয়ং দীপ্তি, 

অথবা কান্তি কিংবা সাক্ষাৎ আলোক, তৎকালে কিছুই 

অনুভব ক্রিতে পারিলাম না। অথবা, যাহার জন্মাবধি 

অনন্য হৃদয়ে একমাত্র ঈশ্বরমার্গে বিচরণ করেন, সনাতন 

সত্যপুরুষ তিম্ন আর কাহাকেও অবগত নহেন, তিনিই 



আদিগর্কা। ২ 

যাহাদের সমুদয় কার্ধযট বা সমুদায় বিষয়, তাহাকে অবগত 

ও প্রাপ্ত হওয়াই জামের সীমা ও লৌকিকতার শেষ বলিয়া 
ধাহাদের প্রতীতি আছে এবং সেই প্রতীতিয় অনুসরণপূর্ধ্বক 
ধাহার! আত্মা মন সমুদায় তছুদ্দেশে নিযোজিত করেন,তাদৃশ 

মহাপুরুষমাত্রেরই স্বরূপ গ্রহলাদের গ্ঠায় নিতীত্ত অননু- 
ভাব্য ও অবশ্ুচিন্তিতব্য হইয়া থাকে । গুরুদেব কহিয়া- 

যাছেন, ঈশ্বরভক্ত পুরুষগণের স্বরূপপর্িচর্ধযাও ঈশ্বর- 

গ্রাণ্তির অন্যতর সাঁধন। এই কারণে পরমপবিত্র প্রহলাদ- 

চরিত্র বারংবার শ্রবণ করিয়াও, শ্রুবধ-পিপামা পুনরায় বল- 

বতী হইয়া উঠিতেছে। নির্মলচরিত সাঁধুগণের গুণামুবাদ 

শ্রবণ করিলে, পরম পুণ্যের সঞ্চয় হয়। পুনশ্চ, সংকথা 

ও সদনুষ্ঠান ব্যতিয়েকে সংসারে অন্য কথা বা অন্যবিধ অন্পু- 

টান কোন মতেই প্রধান গণনীয় নহে। পাপাত্মাদিগের 
কথা কহিলেও, পাপের আবির্ভাব ও বিষম অরিষ্ট সংঘটিত 

হইয়া থাকে । 

বেদ কহিলেন, অবধান করুন। শুতক্ষণেই মহাভাগ 

প্রহলাদ দৈত্যবংশে অবতংমরূপে জন্মস্রহণ করেন এবং শুত- 

্ষণেই দৈত্যপতি ভাহাকে পুত্ররূপে শ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
লোকে যেজগ্য সৎপুছ্রের প্রার্থন। করে, মহাভাগ প্রহলাদে 

তাহার কিছুমীন্তর কৌন অংশে অতাধ ছিল না। জম্মদোষে, 
কর্মাদোষে অথবা বুদ্ধিদোষে দৈত্যপতি ঈদৃশ গভীয়গুধসাগয় 

পুজের মর্যাদা বুঝিতে পারে নাই এবং বুঝিতে ন। পারিয়াই, 

নির্শম ও নির্দয় হইয়া, তাহার অযধোচিত ছুরবস্থা বিধান 

করিয়াছিল। কিন্তু, ধাহাদেয চিত্তরৃতি এই অচূদের স্য়, 
১15 2 



হ্ং যোগভারত। 

দূঢবদ্ধ ও এই আকাশের ন্যায় স্থিরভাবাঁপক্ন হইয়া, একমাত্র 
ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবমান হয় এবং বর্ধাকালীন বেগবতী নদী 
যেমন সাগরে, তদ্ধপ উদ্দাম ও অনাহত হইয়া, সেই আদি- 

দেব তগবানে মিলিত হইয়া থাকে, দৈবী বা মানুষী কোন 
গ্রকার আপদ বিপদই তাহাদিগকে পরাহত করিতে পারে 

না। পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অমীম ও অনস্ত-শক্তি আশী- 
বরবাদ তাহাদিগের শরীরে এরূপ অক্ষয় ও অভিনব তেজ 

এবং ঈদৃশ অলৌকিক ও অনভিভাব্য শক্তিয় সমাবেশ করে, 
যে তণ্প্রভাবে তাহাদের নিকট পাষাণও কর্দম, অগ্নিও জল, 
বিষও অমৃত এবং কণ্টকও মৃণালবহ নিতান্ত কোল হইয়া 
থাকে। তাহারা কিছুতেই ভীত, শঙ্কিত, সন্দিপ্ধ, উদ্দিন, 
তগ্ন বা বিষ হন না। ভয়ঙ্কর বজেের ভয়ংকর ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া, সমুদায় সংসার স্তব্ধ ও চকিত হইয়। উঠে; কিন্ত 
তাহারা তম্মধ্যে সেই আদিপুরুষ তগবাঁনের সুখময় শব্দ 
অনুভূত করিয়া, পরম আনন্দে নিমগ্ন হন। ক্ষণপ্রভার 

কঠোর আলোকে সামান্য লোকের দৃষ্টিমার্গ রুদ্ধ ও প্রতি- 
হত হয়; কিন্তু তাহারা তন্মধ্যে সেই সচ্চিদানন্দ নিত্য 
পুরুষের পরমানন্দ-সন্দোহময়ী বিমল ছবি দর্শন করিয়া, 

প্রতিপদেই বিপুল পুলক অনুভব করেন। এই রূপ, ভীহার! 
প্রস্বলিত বহ্িমধ্যে তদীয় প্রতিভাঁপরিকলনপূর্র্বক অনাঁ- 

য়াসে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেও কুিত হন না। অনন্ত 
ও অপার অকুপারে সেই মহানের মহ্থান্ পরমবিভুর পরম 
মহৎ বিপুল দেহের সাক্ষাৎ ছায়া! দর্শন করিয়া, তাহার! 

অম্লান বদনে তদীয় সুগভীর তলমধ্যে সুরক্ষিত প্রাসাদের ' 
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ম্যায়স্বখে শয়ন করিতে পারেন | অথব1, সমস্ত সংসার যখন 

সেই ভূমা পুরুষ পরমাত্বার আদেশ বহন করে, তখন ইঈশ্বর- 

পুরুষগণের সর্বত্র যে অবিহত ও অবিসংবাদিত জয় লব্ধ 
হইবে, ভাহাতে আশ্র্ধ্য কি? দেখুন, দৈত্যপতি ক্রোধ- 

বশে মৃচ্ছিত হইয়া, অত্যুচ্চ গিরিশেখর হইতে পৃথিবীপৃষ্ঠে 
পাঁতিত করিলে, ভূতধাত্রী ধরিত্রী স্বীয় গ্রভৃ পরমাত্মার 
আদেশম্মরণপূর্ববক তৎক্ষণাৎ জননীর ম্যায় কোমল ক্রোড় 

বিস্তার করিয়া, পুক্রবৎ প্রহলাদকে ধারণ করিলেন। দৈত্য- 
নন্দন কিছুমাত্র আহত ন1 হইয়া, যেন ভূলরাশি মধ্যে পতিত 

হইলেন এবং মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় পাইলে, মাতৃপ্রাণ শিশুর 

যেমন বিপুল প্রীতি সমুস্তত হয়, তদ্বৎ তিনিও নিরতিশয় 

আমোদিত হইলেন। 

পঞ্চম অধ্যায়। 

ঈশ্বরকে না জানাই আশ্চর্ধ্য ! 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ ! দেবর্ধি নারদ তৎ্কালে তথায় 

উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 

করিয়া, মহ্রষিসমবায়ে একদ! যেরুপ বর্ণন করেন, অবিকল 

কীর্তন করি, শ্রবণ করুন। 

দেবধি কহিলেন, দৈত্যপতির আঁদেশমাত্র তীয় পুরুষ- 
গ্রণ তৎক্ষণাৎ গুণরাশি প্রহ্লাদকে পর্বতো পরি উত্থাপিত 

করিয়া, বেগভরে নিগাতিত করিলে, সেই গরমভাগব্ত 



৯৫ যোগভারত। 

দৈত্যন্দন কিছুমাত্র মষূুচিত বা ব্যাঁফুলভাবাপন্ন ন! হইয়া) 
পুরুষ বাঁক্যে কহিলেন, যাহার! সত্যের জন্য প্রাগ দেয়, 
তাহাদের কি সৌভাগ্য ! তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহন্ধপ অমৃত 
পানে অমর হইয়া, যাবৎপ্রলয় দিব্যমানূষ বিবিধ এর্ঘ্য 

ভোগ কয়ে। তাত! আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্ 

ব্যক্তি ভাদৃশ অনায়াদলত্য অমরতা লাভের অভিলাষী না 
হয়? কি আশ্চর্য্য !. যিনি অনুগ্রহপূর্বক আপনাকে ঈদৃশ 
অতুল এশ্বর্্য প্রদান করিয়াছেন, সেই মনাতনপুরুষ তগ- 

বানে আপনার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার দেশ নাই ! কিআঁশ্রর্য্য ! 

সমুধায় সংলার একবাঁক্যে যদীয় মহিমা ঘোষণা] করে, আপনি 
সেই আদিদেবের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থান করিয়াছেন! কি 
আশ্চর্য্য ! যিনি ইচ্ছামাত্রেই বিন! আফ়্াসে সামান্য উপ- 
লক্ষে আপনাকে সমুদায় এশ্বধ্যের সহিত রসাতলে মগ্ন 

করিতে পারেন, আপনি দেই মহাঁনের মহাঁন্ পরমদেবতাঁর 
অপেক্ষা রাখেন না! বলিতে কি, তিনি আদেশ করিলে, 

এ ক্ষুদ্র-দৃশ্টমান দিবাকর এই মুহূর্তেই দ্বাদশ মুর্তিতে আবি- 
ভূতি হইয়া, আপনাকে স্থবিস্তুত রাজ্যের মহিত শুষ্ক ও দগ্ধ 
করিতে পারেন) একবারে শত বজ্ঞ স্বয়ং উদ্যত হইয়া,অথবা 
এই ম্বছুমন্দ স্সিগ্ধ বাঁয়ু ঘোর ঝঞ্জা রূপে জাবিভূত হইয়া, 
কিংব! এই লামাগ্য কুপোদক সহস! একা্দবে পরিণত হইয়া, 
অথবা এই মেদিনী ক্ষণমাত্র কম্পিত হইয়া, নিষেষমধ্যেই 
আপনাকে স্বিস্ত ত যানধাছন ও বিপুল বল্লাদির সহিত দগ্ধ, 
উজ্ডীন, প্লাবিত, প্রোথিত ও শতধা চুণাকৃত, করিতে পারে । 
অথবা, এই সূর্ধ্য, চন্দ্র, আকাশ) পরন, দিক্ ও নক্ত্রাদি 
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সকলেই তাহার স্থুবিশ্বস্ত ও স্তপরীক্ষিত প্রহরী । ইহারা 
নিরন্তর লোকের তত্বাবধান করে। পাপ করিলে, কেহই 

ইহাদের নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। ফলতঃ যদি সহসা 
দগ্ধ, গুক্ধ, অবসন্ন, পতিত ও মৃচ্ছিত হইবার অভিলাষ না 

থাকে, তাহা হইলে, অতঃপর মাবধান হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা 

করুন এবং শতবার ঘনুতাঁপ করিয়া, পাপের বেগ উপ- 
শমিত করুন| কি আশ্রর্ধ্য ! আপনি কি দেখেন নাই, সেই 
পরমবিভূ ভূমা পুকষ সামান্য সূত্রে কীদৃশ অসামান্য ব্যপার 

সকল সম্পাদন করেন ! তাহার সমুদায় কার্ধ্যই সাক্ষাৎ ইন্দর- 

জাল বা-স্বয়ং বহুরূপিণী বিচিত্র মায়া স্বরূপ । আপনার ভ্রাতা 

্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভূবন এক উদ্যমে জয় করিয়া, অবশেষে 
শৃকরহন্তে গ্রাণতাগ করেন। ইহা কিসামান্ সুত্রে অপামান্য 

ঘটনার নিদর্শন নহে? কি আশ্চর্য্য! ইহাতে ও আপনার 
শিক্ষালাভ হইল না! সে দিন সামান্য স্ক,লিঙ্গ হইতে অসামান্য 

অগ্নি প্রাছুভত হইয়া, দেখিতে দেখিতে ই আপনার যে বন্থ- 

বিস্তুত প্রমোদমন্দির দগ্ধ করে, তাহাও কি আপনার শিক্ষা- 
কল্পে পরিকল্পিত হয় নাই? ভাঁবিয় দেখুন, ধাহার প্রেরিত 

অতিসামান্য মন্তকবেদনায় ক্ষণমধ্যেই অতিবীরকেও হত- 

জ্ঞান হইতে হয়,আশ্চর্ধ্য ! আপনি কোন্ সাহসে সেই অগাধ- 

শক্তি ভগবানের বিরুদ্ধকারিতায় প্রবৃন্ত হইয়াছেন ? 

তাত ! কখন মনে ও ধারণ! করিবেন না ষে,আমি তয় প্রযুক্ত 

এরূপ বলিতেছি। কেবল পিতৃতক্তি সলভ শপার করুণা বশতঃ 
আপনার ভাবি মঙ্গল-কামনা আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল ও 

চঞ্চল করিয়াছে । বলিতে কি,আপনার ম্যায় ঈশ্বরবির়োধীকে 
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আমি গ্মগুরও অণু ভাবিয়া থাকি,তজ্জন্য আঁমাঁর কিছুমাত্র শঙ্কা 
বা ভয়ের দঞ্চার হয় না। আপনি কতিপয় গ্রামমাত্রের ঈশ্বর 
এবং কতিপয় ক্ষুদ্র ছুর্ববল দৈত্য আপনার পরিকর । আবার, 
আপনার এশর্ষের ও সহায়সম্পদের কিছুমাত্র স্থায়িতা বা সার- 

বন্তা নাই । ছুরস্ত কালের ভ্রভঙ্গির লে*মাত্রই নিম্ষমধ্য 

তাহার ধ্ব'স হইয়া! থাকে । কিন্তু আমির্মাহাকে ঈশ্বর 

বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি, তিনি অনন্তকোটি ব্রগ্ধাণের 

একমাত্র রাজা; আপনার গুরু ও অভীন্ট নিয়ন্তা ত্রন্গাদ্দি 
তাহার প্রজা এবং দলেই সর্বনিয়ন্তা দুরন্ত কাল তাহার 

সেবকানুমেবক ধলিযা ঘর্ধত্র আপনার পরিচয় প্রদান 

করেন। অতএব আপমাকে ও আপনার এই ক্ষুদ্রানু্ুদ্ 

ুর্বধলা মৃদুল জঘন্য পরিচরদিগকে আমার ভয় ও শঙ্কা 

কি? আমি যখন মেই পরাংপর ভগবানের বিগুদ্ধ পথে 
একোদগ্র প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন স্বয়ং কাল করালদণ্ড আবি- 

হ্কারপুর্ববক ভয়ঙ্কর জ্রকুটি-কুটিলত! মহকারে বিভীষিকা! 
প্রদর্শন করিলেও, কিছুমাত্র বিচলিত হইব না) আপনার 

সামান্য দণ্ডের কথা! কি বলিব? ফ্ন্তঃ, সেই আদাদের 

অনন্ত যাহার মহায় ও চরম স্থান, সে কখন সামাহয মৃত্যুভয়ে 

তীত হয় না । কেশনা, তিনি মার ও মৃত্যু ও ভয়েরও ভয়। 
তদায় পুর্কষের। চিরকালই তয় ও অমৃত ভোগ করে। 

তাত! নাক্ষাৎ পরমাবন্দজ্ঞানরূপী পরমেশ্বরে আত্ম! 
সমর্পণ করিলে, পার্থিব ভারয়াশির লাঘব হইয়া, কীদৃশ 
নিশুদ্ধ এীতির সঞ্চার হয়, আপনি তাঁহা জানিয়াও জানি 
তেছেন না, ইহ অপেক্ষা আশ্চর্য কি আছে! দ্ধঃন 
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নার অতীত অবস্থা পরিকলন করুন, তগবদূগতিতাঁর 
অমৃত-যোগবুক্ত পরমবিভাঁব বুঝিতে পারিবেন । পিতা- 
মহ ব্রহ্মা সেই নিত্যপুরুষের অংশম্বরূপ। আপনি যখন 

এ অংশেরও অনুগ্রহলেশমাত্রেই স্বর্পর্যান্তজয়ী হইয়াছেন, 
তখন সাক্ষাৎ সেইপূর্ণরূপের প্রসাদ লাভ করিলে,কতদূর জয়ী 
হইতেন, বলিবার নহে! আরও দেখুন, ঘে অবধি আপনি 

সেই পূর্ণ[তিপূর্ণ পরম বিভূর বিরোধী হইয়াছেন, আব্রঙ্ষ- 

স্তন্বপধ্যন্ত সমুদায় সংমারও তদবধি আপনার বিষম শক্র 

হইয়াছে । বলিতে কি,আপনি এখন নিজের ছায়। দেখিলেও, 

অতিমাত্র ভয়ে অভিভূত হয়েন। কি দুর্ভাগ্য ! কি আশ্চর্য্য ! 
পুত্র পিতার ছ্বায়াভিম্ন মার কি হইতে পারে? আপনি সেই 
ছায়া সংহার করিয়!,ভন্র ও সন্দেহের মংহার করিতে অভি- 

লাষী হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে কখনই কৃতকার্ধা হইবেন না। 

কেননা, ইহলোকেই ঈশ্বরবিরোধীর ভয় ও সন্দেহের পর্ধ্য- 

বসান হয় না। এরূপে পর্যবসান হইলে, কুস্তীপাক ও 
রৌরবাদি ভয়ঙ্কর নরকপরম্পর! সৃষ্টি করিবার প্রয়োঁজম 
হইত না। মহাভাগ নহুষ ইন্দ্রপদ পর্যযস্ত অধিকার করিয়া, 

পুনরায় কিজন্য জঘন্য তির্ধ্যগৃযোনিতে পতিত হইলেন ? 
সাবধান, আপনাকেও যেন ঈদৃশ অস্চলহ আধিপত্য হইতে 
সহসা! ভ্রষ্ট হইয়া, নরকের কৃমিকীটত্ব ভোগ করিতে না 

হয়। কেননা, ঈশ্বরবিরোধীর তাদৃশী ভয়াবহ বিড্বনাই 
সংঘটিত হইয়া! থাকে। 

তাত! স্বীকার করিলাম, আপনি অখণ্ড মেদ্িনীর অদ্ি- 

তীয় অধিপতি এবং ইহাঁও স্বীকার করিলাম, ইক্্রাদি আমর, 
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গণও ঘআাঁপনাকে ভয় করেন। কিন্তু আপনার এই 

আধিপত্য কিয়দ্িনের জন্য? কি আশ্চর্য! আপনি কি 

শুনেন নাই, কত শত ব্যক্তি আপনার অপেক্ষাও অখণ্ড ও 

অবিসংবাদিত. বিপুল আধিপত্য ভোগ করিয়া, অবশেষে 

কালবশে লোকের স্মৃতিপদবী পর্যন্ত পরিহার করিয়াছে! 

আপনাকেও যে দুরন্ত নিয়তিবশে তাহাদের পদবী প্রাপ্ত 

হইতে হইবে, তদ্িষয়ে কিছুমাত্র মংশয় নাই। অতএব 
আপনি যদি তাদৃশ বিনশ্বর এশ্বর্যের অভিমানে ঈদৃশ বাঁল- 
চপলতার বশবর্তী হইয়া থাকেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, 

ঘিনি অনুগ্রহপূর্ববক সেই এশ্বধধ্য প্রদান করিয়াছেন, মেই 
পরাঁৎ্পর পরমাত্মার শরণাপন্ন হউন। এখনও আপনার 

পাপের অবশেষ ও তজ্জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির অবসর আছে। 

কেনন!, এখনও আপনার এই রাজদেহ, সূর্ধাকিরণে কাষ্ঠের 
ন্যায়, পাপজনিত পরিতাপে শুক ও বিদীর্ণ হয় নাই। অত? 

পর দাবধান না হইলে, পৃথিবী আর ঈশ্বরত্রষ্ট বলিয়া আপ- 
নাকে বছন করিবেন না। তখন পদে পদেই দারুণ কম্প 

উপস্থিত হইয়া, শুষ্ক ভূমিতেও আপনাকে শ্বলিত ও পতিত 

হইতে হইবে। পৃথিবী ত্যাগ করিলে, অন্যান্য ভূতগণও 
আপনাকে সদ্য বিসর্জন করিবে। এইরূপে বায়ু ত্যাগ 

করিলে, আপনার শ্বাস প্রশ্বান তৎক্ষণাৎ বদ্ধ, আকাশ 

ত্যাগ করিলে, রন্ধ সকল'পূর্ণ ; জল ত্যাগ করিলে, রক্তাদি 

রসবস্তর বিষম শোঁষ সংঘটিত এবং তেজ ত্যাগ করিলে, 
নিরতিশয় অবসাদ উপস্থিত হইয়া, আপনার ভয়াবহ মৃত্যু 
আপতিত হইবে। লোকে যে রোগাদিব্যতিরেকেও সহসা 



আঁদিপর্ব। ূ | ২৯. 

নিশ্বাসবদ্ধ, ইন্ড্রিয়বিকল, শুঙ্কশোঁণিত অথবা নিঃশকি 

হইয়া, প্রাণত্যাগ করে, ইহাই তাহার কারণ। প্রার্থন৷ 

করি, আপনার যেন তাদৃুশ ভয়াবহ দারুণ মৃত্যু সংঘটিত 
না হুয়। 

বষ্ঠ অধ্যায় । 
কার রও রে 

ঈশ্বরকে না জানাই দুর্ভাগ্য ! 

দেবষিব্গোত্তম নারদ কহিলেন, দ্বিজোভমবর্গ ! পুরুযো- 

ত্তমপরিবার ভক্তোভম প্রহলাদ পুনরায় প্রমোত্তম প্রেম- 
পথে প্রবৃত্ত হইয়া, অনুর্তম উদার বাক্যে দৈত্যোত্তমকে 

বলিতে লাগিলেন, হে উত্তম! ঈশ্বরকে না জানাই কি 

দুর্ভাগ্য! ঘিনি আপনাকে অকারণ অনুগ্রহপূর্ববক দৈত্য- 

কুলের নির্ব্বিবাদ ও নিঃসপত্ব আধিপত্য প্রর্দান করিয়া- 

ছেন, আপনি সেই ভূমাপুরুষের পরম মহিমা অবগত হইয়া, 

আত্মদাঁন করিতে শিক্ষা করিলেন না! কি দুর্ভাগ্য! যিনি 

নিক্ষারণ প্রসাদবিতরণপূর্ববক এতদিন পরম পাপাত্বা আপ- 

নার শত অপরাধ পিতার ন্যায় সহ করিলেন, আপনি মেই 

সচ্চিদানন্দ সত্যপুরুষের অনীম-ক্ষমা-বিস্তারসহকৃত অপার 

করুণাবিস্তার বুঝিতে পারিলেন না! কি ছুূর্ভাগ্য ! ধিনি 

আপনাকে দুর্জয় সংগ্রাম সকলে আমন্ন মৃত্যুপরষ্পরা হইতে 
বক্ষ করিয়া, আপনার জয়শ্রী চতুর্দিকে ঘোষণা করিয়াছেন, 

আপনি দেই অকৃত্রিম বিপদ্বন্ধু পরমাত্মার অসীম মর্ঘ্যাদা- 
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গৌরব অবগত হইলেন না! কি দুর্ভাগ্য! আঁপনি শত- 
পাপে পূর্ণ ও অধর্মসহত্রে জড়ীভূত হইলেও, যিনি ক্ষমা 
করিয়া, এতদিন আপনার এই রাজপদ হরণ করেন নাই; 
কিন্তু মনে করিলে বিনা আয়াসে এই যুহুর্তেই হরণ করিতে 
পারেন, আপনি ঘেই সত্যস্বরূপ ভগবানের অপার ওঁদার্য্য 
বুঝিতে পারিলেন না! কি ছুর্ডাগ্য! যিনি জননীর ন্যায় 

ক্রোড়ে ধারণ ও পিতার ন্যায় স্েহ বিতরণপূর্ববক প্রতিদিন 

গ্রচুর অন্পপানাদি গ্রদান করিয়া, এই স্থবিস্তৃত বলবাহনের 

সহিত আপনার রক্ষা করিতেছেন; যিনি রক্ষা না করিলে, 
কেহই রক্ষা করিতে পারে না, আপনি সেই স্বয়ং রক্ষারূপী 
ভগবানের মহিমা ও অনুকম্পা অবগত হইলেন না! কি 
দুর্ভাগ্য ! সকলে ত্যাগ করিলেও, যিনি কোন মতেই ত্যাগ 

না করিয়া, পরম অনুগ্রহে পোষণ করেন; ভুর্জয় দেবাহথর- 

সংগ্রামে সকলে ত্যাগ করিলেও, দেবগণ একাকী আপনাকে 

যদীয় সহায়তাবলে সংহার করিতে পারেন নাই; আপনি 

মেই পরমমহায়, পরমগতি ও পরমস্থান পরমপুরুষ পর- 

মাতার পরম মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন না! কি দুর্ভাগ্য ! 

ক্ষণমাত্রও যদীয় সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে, আপনার এই 

মুহুর্তেই সমুদায় বীরদর্প ও অস্ত্রদর্প চূর্ণ হইয়া, শত মৃত্যু 
সংঘটিতে পারে, আপনি সেই পরমবন্ধু আদিদেব অনন্তের 
অনন্ত মহিমার লেশমান্ত্র অবগত হইলেন না! কি দুর্ভাগ্য ! 
আপনার প্রত্যক্ষে সযৃদায় সংসার যদীয় মহিমা] নির- 

স্তর গান করিতেছে, আপনি সেই সর্বসত্য সর্ধস্বররপ 
পুরুষোত্তমকে জানিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি 
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গাঁপনার শত দুর্ভাগ্য কীর্তন করিব এবং এই বায়ু সমস্ত 

নারে তাহার প্রতিধ্বনি উদঘোষিত করিবে। তাহাতে 

নকলেই জানিতে পারিবে যে, আপনার ন্যায় ঈশ্বরত্রষ্টের 
হৃবিপুল রা এর্ধ্যাপিরূপ সৌভাগ্য বিড়ম্বনামাত্র ; তাহার 
কিছুমাত্র সারত্ব বা গৌরব নাই। ৯৪,154 

তাত! আপনি সেই আত্মগ্রভূ ঈশ্বরের বিরুদ্ধপক্ষ 

আশ্রয় করিয়া) কীটনিষ্ষুশিত বৃক্ষের ন্যায় দিন দিন যে অস্তঃ- 

সারশূন্য হইতেছেন, তাহ! এখন অসার এশ্বর্ধ্যের অভিমানে 

জানিতেছেন না এবং আপনার এই কপটমিত্ররূপী শক্রগণও 

আপনাকে তাহ! অবগত হইবার ক্ষণমাত্র অবসর প্রদান করি- 

তেছে না। কপটপটু পরবঞ্চক চাট্কারগণের আপাতমধুর 
বচনরচন! ও বৃত্তিভোগী অনুগত বন্দিজনের স্বকপোলকল্সিত 

প্রমত্ত স্তববন্দন! এখন আপনার সমুদয় চৈতন্য গ্রচ্ছাদিত 

করিয়াছে। আপনিও সামান্য লভ্ড়কপ্রিয় বালকের ন্যায় 

তাহাতে মোহিত হইয়। আপনাঁতে ঈশ্বযবুদ্ধি স্থাপন করিয়া- 
ছেন এবং সেই অভিমানে মত্ত হইয়া, প্রিয়তম পুক্র আমারেও 
স্বহস্তে দ'হাঁর করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন 

না; ষেদিন অতি লাযান্য সূত্রে স্বকীয় ভ্রঃতার শ্যায়,অভূতপূর্ধব 

অদৃষ্টচর বিষম অধঃপাত সাক্ষাৎ করিবেন, সেই দিন ঠত- 
সবের উদয়ে সমুদাঁয় জানিতে পারিবেন । আপনার ন্যায় 

কত শত ব্যক্তি এইরূপ গর্ধব করিয়া, অবশেষে ঘুপাঁদি 
জঘন্য কীটমৃত্যু লাভ করিয়াছে, তাহা। খলিবার নহে। 
অতএব আপনি বিরুদ্ধবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, নিশ্চয় অবধারণ 

করুন, সেই পরমপুরুষ ব্যতিরেকে বিশ্বসংসারে অন্য ঈগয় 
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নাই। যে দিন ঈদৃশী অবধারণাঁর আবি9ভাঁব হইবে, সেই 
দিন দেখিতে পাইবেন, আপনার পতনোন্ুখ রাজগ্রী নবী- 

ভূত পৌভাগ্য-রাগে অতিমাত্র উদ্দীপিত হইয়াছে। শুনি- 
যাছি, আঁপনার সহোদর আপনার অপেক্ষাও অধিকতর বল- 

বীর্য অধিকার করিতেন। তিনি যখন ঈশ্বরবিরোধিতীয় 

চরমদণ্ডস্বরূপ শুকরহস্তে প্রাঁণত্যাঁগ করিলেন, তখন আপ- 

নার মৃত্যুও অবশ্য অধমসুত্রে সংঘটিত হইবে, অন্ততঃ ইহা 
ভাবিয়াও, আত্মনাশকর ও সর্বনাশকর মতিবৈষম্য পরিহার 

করুন। শান্ত্রকারেরা কহিয়াঁছেন, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টা- 
স্তের বলাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাঁকে। 

তাত! সেই আত্মপুরুষ আনন্দাত্বা ভগবানের গভীর 
গুগগরিমা আমাকে নিতান্ত চঞ্চল করিয়াছে । অতএব 

আপনার সহিত এই অধঃপতনোম্মুখ অস্তুরকুলের মঙ্গল জন্য 

পুনরায় বলিব, অবধান করুন। মানসবিহারী হংস যেরূপ 

কলুষিত পন্থলাদির অন্বেষণ করে না, সম্পদ যেমন গুণহীনের 

পক্ষপাত করে না, গুণ যেমন অগ্ুণজ্ঞের অনুসরণ করে না, 

তেজ যেমন দাস্তজীবীর সেবা করে না, স্থখ যেমন অসন্তো- 

ষের অনুবন্ধী হয় না, লোকানুরাঁগ যেমন ছুর্ৃত্তির অনুগমন 

করে না, তদ্রপ ঈশ্বরের পথে অভিমুখীন ব্যক্তি লৌকিক 
অপেক্ষার কিছুমাত্র সমীক্ষা করেন না । তাত! আপনি 
যেমন স্ুন্বাছু ক্ষীর ত্যাগ করিয়া, বিষবৎ অতিতীব্র তক্র- 

ভোজনে' অনুরঞ্ত, আর কাহাকেও সেরূপ দেখা যায় না। 

কি আশ্চর্য ! আপনি আমাকেও সেই তক্রতোজনে প্রেরণ 
করিতেছেন। আরও আশ্রর্ধ্য এই, বিষপান করিতেছি 
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না! বলিয়!, অকৃতাপরাঁধে পুত্র আমায় সংহার করিতেও 

কুষ্ঠিত নছেন। যে ছুর্বিনদগ্ধ ছুউ দৈব ঈদূর্শ মতিবৈষম্য 
বিধান করিয়া, আপনাকে অনন্ত নরকের অনন্তকোটি কৃমি- 

জন্ম গ্রহণ করিতে প্রেরণা করিতেছেন, আমি ভীহাকে নম- 

স্কার করি। রাজন্! যে আপনি বিক্রমবলে স্বর্গ পর্য্যন্ত 

জয় করিয়া, সংদার কম্পিত করিয়াছেন, মেই আপনি 
সামান্য অভিমান জয় করিতে পারিলেন না, ইহা অপেক্ষা 

বিড়বনা মার কি আছে? অথবা, যে আপনি বিজ্ঞানবলে 

শত শতবার দুর্ভেদ্) দৈবী মায়! ভেদ করিয়া, ইন্দ্রেরও ভয় 
সমুৎপাদন করিয়াছেন, দেই আপনি সামান্য হৃদয়গ্রন্থি 

ভেন করিতে অপারগ হইলেন, ইহা অপেক্ষা আপনার 

বিশ্বব্যাগী অধিরাজমামের অসারতা কি আছে ? অথবা, ষে 

আপনি বুদ্ধিবলে উৎ্কটকোঁটিক প্রাকৃতিক ঘটনা সকল 

উদ্তেদ করিয়া,লোকের বিম্ময় উৎপাদন করেন, সেই আপনি 

সামান্য মীমাংসাস্থলে অজ্জানে অভিভূত হইলেন, ইহা 
অপেক্ষা আপনার লোকপতিত্বের সাক্ষাৎ অগৌরব কি 

আছে? অথবা, যে আপনি সামান্য বিষয়ে অসামান্য যত্ব 

নিয়োগ করেন, সেই আপনি অসামান্য ঈশ্বরবিষয়ে কিছুমাত্র 

অনুরাগী নহেন, ইহা অপেক্ষাও আপনার এই ভূবনবিশ্রুত 

অধিরাজপদের অনারতা আর কি হইতে পারে ? যাহাতে 
অধিষিত হইলে, ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধ মতি সমুখিত হয়, 
তাহা ইন্দ্রপদ হইলেও আমি তাহার প্রার্থনা করি না) 
আপনার এই জঘন্য অস্থরপদের কথা আর কি বলিব ? আমি 

জানিতাম না যে,অত্যুচ্চ রাজপদের ঈদৃশী বিরুদ্ধমতিকারিণী 
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সর্ধবনাশিনী লঘুতা আছে! আমি ঈর্য কারণে তাহার 

ঘভিলাষা নহি। 

সপ্তম অধ্যায়। 
আক ওটি 

ভক্তেব শক্তি অসীম । 

দেবরাজ কহিলেন, ভগবন্! বসন্তকাল স্বভাবতঃ মনো- 

হর ও প্রীতিকর। এইজন্য, বসম্তকালীন কুম্ত্রম ও বায় 

প্রস্থতি পদার্ঘমাত্রেই মনোঁহর ও প্রীতিকর। ইত্যাদি 

অব্যভিচরিত নিত্যসিদ্ধ গুণধন্ম পরিদর্শন ও পরিকলনপূর্ববক 
গুণবিজ্ঞ মনীধিগণ নির্দেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি যেরূপ, 

তাহার স্বভাঁবাদিও সেইরূপ হইয়| থাকে। দ্রেখুন, পরম- 

পবিত্রাত্ম। প্রহলাদ যেমন ঈশ্বরের পথে সর্ববান্তঃকরণে ও 

সর্বতোমুখে ধাঁবয়ীন, তজ্জন্য তাহার হৃদয় তেমনি 

পরমণ্ুদ্ধিণম্পন্ন এবং বাঁক্যঙ তেমনি ভাবৌদাধ্য-রস, 
বৈচিত্র্যশালিনী ও শান্তিন্দীর দরীন্বরূপিণী | উহা শ্রবণ. 

করিলে, আত্ম! পবিত্র, হৃদয় শীতল ও প্রাণের অভ্যন্তরে 

অমৃতের সঞ্চার হইয়া, অভূতপূর্ব্ব জীবভাব মংঘটিত করে। 
অতএব আপনি পুনরায় উহা কীর্তন করুন। পুণ্যাত্বার 

কথ। গুনিলেও, পুণ্য হয়। 

বেদ কছিলেন, দেবরাজ ! অবধাঁন করুন; ভক্তের 

শক্তির সীমা নাই। পাঁরমার্ধিক প্রহলাদ পরমপূজ্যপাদ 

 দৈত্যপতি পিতৃদেবের সর্বভূবনশীলনী তাঁদুশী পরম গ্রভৃতা 
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কেও তৃণীকৃত করিয়া, পুনরায় সতেজে, সগর্ষেে, সোঁৎ- 

সাহে ও সাবেগে বলিতে লাগিলেন, তাত ! সত্য বটে, 

পুত্রের উপর পিতার সর্বতোমুখী প্রভৃতা আছে। 

পুঁজ অবশ্য পিতার সর্ববতোভাবে বাধ্য ও অনুগত হইবে, 

ইহা সনাতন ধন্দ। কিন্তু যে প্রভৃতা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে 
অভ্যুতিত হইতে উপদেশ করে, কোন্ পুত্র তাদৃশী 
অনর্থকরী, অধঃপাতকরী ও সর্বনাশকরী বিষম প্রভৃত! 

স্বীকার করিতে পারে? যিনি পিতার পিতা ও জননীর 

জননী, তাঁদুশ পরমপিতা, পরমমাঁতা ও পরমণ্ডরু পরমা- 
আরে উপহদিত করা আপনার ন্যায় ছুরাঁচাঁর পুত্র ভিন্ন 
অন্যের সাধ্য হয় না । মনীষিগণ কহিয়াছেন, সর্ববথা মৎ- 

ৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। তাহাতে আত্মার উৎকর্ষ সমা- 

হিত হয়। অসৎ দৃষ্টান্ত মৃত্তিমতী মলিনতা | সংসারের 
অনেক পাপ এই অসৎ দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ প্রসব। মাদৃশ 
কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মলিন মার্গের অনুসরণপূর্ববক পাপে 

মলিন ও পতিত হইতে অভিলাষী হয়? বলিতে কি,আপনি 

আমাকে আর সংহার না করিয়া, যদি ক্রোড়ে ধারণ ব1 
মিংহানে অধিবিষ$ করেন,তাহাতেও আমি আপনার আনু- 

গত্য বা অনুমোদন করিব না। তাঁত! কোন্ ব্যক্তি অমৃত 

ফেলিয়া বিষনংগ্রছে ধাবমান হন? কোন্ ব্যক্তি স্বর্ণ 
ফেলিয়া ধুলিরাশির আহরণ করে? ভাবিয়া দেখুন, যতদিন 
জীবিত, ততদিনই আপনার সহিত সম্পর্ক । আবার, সেই 

সম্পর্কের কিছুমাত্র গৌরব বা অর্থ্যতা নাই। যদি গৌরব 
থাকিত, তাহা হইলে, আপনি আমাকে অকারণে মৃত্যুমুখে 
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নিপাতিত করিতেন না। আমি এইজন্য আঁপনাঁর প্রদত্ত 

পাপদেহ বিমর্জন করিয়া, আপনার সহিত সমুদাঁয় সম্পর্ক 

ত্যাগ করিব এবং ধাহার সহিত জীবন মরণ, ইহলোক 

পরলোক অথবা ইহকাল পরকাল ইত্যাদি সকল অবস্থায় 

সকল দেশে ও সকল কালে অপরিহার্য ও নিত্য সম্পর্ক 

লঞ্ষিত হয় এবং যিনি আপনার ন্যায় ইতরস্বলভ ক্রোধ, 

লোত ও ভয়াদির বশীভূত হইয়া, কোন রূপে সেই সম্পর্কের 

মানহানি বা পরিহার করেন না, সেই পরমস্থৃহৃৎ, পরমা- 

স্বীয় ও পরমকুটুত্ধ পরমদেবতার পরিচধ্যায় প্রাণ মন 
নিয়োজিত করিব। স্বার্ঘদূষিত অনর্থগর্ভিত অতিকুটিল 
সাংসারিক কোন সম্পর্কেই আর আমার প্রয়োজন নাঁই। 
যতদিন অজ্ঞানের প্রভাব ও মৌহের অতিবিস্তার, ততদিনই 

তাদৃশ সম্পর্ক সকলের প্রতৃতাবিস্তার লক্ষিত হুইয়! থাকে । 
আমি বাঁলক বটি, কিন্তু আপনিই আমারে সদৃষ্টান্ত উপদেশ 
করিলেন যে,সাংসারিক প্রীতি প্রণয়, সেই মমতা ও অনুরাগ 

গ্রক্তির কিছুমাত্র অর্থ নাই। পিতা ও মাতা অপেক্ষা 
পুত্রের আত্মীয় আর কেহ নাই। নেই পিতা ও মাত! 

যদি স্নেহ ত্যাগ করেন, তবে স্পেছের মর্ধযাদা ও আত্মীয়তার 

গৌরব কি? আমি এই কারণে আর তাহাতে বিশ্বাস 

করিতে অভিলাধী নহি। অতএব আপনি স্নেহ করুন বা 

না করুন, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধির এণুমাত্র সম্ভাবনা 

নাই। অধুনা, যিনি স্নেহ না করিলে, সকল কাঁলে ও সকল 

অবস্থাতেই বিপুল ক্ষতির সম্ভীবনা, কপট প্রীতি ও কপট 

ম্নেহের কপট আধার পিতা'রূগী পরম শত্রু আপনাঁকে পরি. 
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ত্যাগ করিয়া, সেই বিশুদ্ধ স্নেহ প্রীতির বিশুদ্ধ উৎস পরম- 
পিত। ভগবানের উপাসনা করিব এবং অকপটে ও বিনয়- 

পূর্বক সখুদায় ছুঃখ নিবেদন করিয়া, তাহার নিকট ইহাই 
প্রার্থনা করিব যে, আর যেন কখন আপনার ন্যায় বৃথা 

রোষতোষের বশীভূত পরমপক্ষপাতী বৃথা পুরুষের পুত্ত 

হইয়া, ঈদুশ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। ভক্তবৎ- 

মল ভক্তের দুঃখ অবশ্যই শ্রবণ করিবেন। 

দেবর্ষি কহিলেন, পরমভাগবত মহাঁভাগ প্রহলাদ এই 

বলিয়া, পরমৌৎস্ক্যসহকারে আকাশে স্থিরতর দৃষ্টি সংস্থা- 

পন করিলেন। বোধ হইল যেন, পরমপিপাসিত নেত্র 

পরমাত্বার ম্িগ্ধ নির্ঘলপবদ্যোতিত ছবি সাক্ষাৎ দর্শন করি- 

তেছেন, দেখিতে দেখিতে অনির্ববচনীয় করুণাবিশেষের 

ও পরমবিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমের অপার আঁবি9ভাববশতঃ অর্দপথে 

তাহার বাকৃশক্তি ছিন্ন হইয়া! গেল; নয়ন হইতে অবিরল 

ধারায় প্রেমাত্র বিগলিত হইতে লাগিল; সমূদায় শরীর 

রোমাঞ্চিত হইয়া, কদম্বকুস্থমের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ 

করিল; স্বভাবশ্রন্দর মনোজ্ঞ মুখমণ্ডলের অপূর্ধর রাগ অপ- 

হৃত হইল; দেখিতে দেখিতে সেই শিশুশরীর মহাপুরুষ- 
কলেবরের ন্যায়, উচ্ছমিত হইয়া উঠিল। বোধ হুইল, 

যেন, স্বয়ং তক্তি মুস্তমতী হইয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত 
সেই পর্বতোপরি আবিভত হইয়াছে। তদ্দর্শনে দৈত্য- 
পতির প্রেরিত ঘাতুক পুরুষগণও সহসা আক্রান্তের ন্যায়, 
চকিত ও বিম্মিত হইয়।, মনে যনে ভীহারে প্রণাম ও আশী- 

বরবাদ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল। স্বয়ং দৈত্যপতিও দর্শন- 
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মাত্র স্তম্ভিত নেত্রে স্বকীয় বদনমগ্ডল জবনামিত করিলেন । 
এ নময়ে উচ্ছলিত ভক্তিগ্রবাহের তাদুশ উদ্দাম বেগ কথ- 
ধিং উপশমিত হইলে, মহাভাগ মহাসত্ব মহামতি প্রহলাদ 

আকাশপথে ভগবানের অভিমুখে অনাহত-ধাবমান সেই 

বদ্ধৌৎস্থক্য স্থির দৃষ্টি অতিকঞ্টে মংসারের দিকে পরিচালিত 
করিলেন এবং পিতাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, স্বপ্নোথিতের 

ন্যায় চকিত হুইয়৷ উঠিলেন 1 অনন্তর অপ্রতিভের ন্যায় 
জড়িত বাক্যে কহিলেন, ভাত! যদি পুত্র-বুদ্ধিতে করুণার 

আবেশবশন্তঃ আপনার ঈদশী ক্ষু্ দশ! আপতিত হইয়া 
থাকে, তাহা ত্যাগ করুন। কেননা, আমি পূর্বেবই বলি- 
য়াছি, আমি যখন ঈশ্বরের পথে ধাবষান হইয়াছি এবং আপ- 

নিও কণ্টকের ন্যায় তাহার অন্তরায় হইতে অভিলাষী হইয়া- 
ছেন, তখন আপনার সহিত আমার যে কিছু সম্পর্ক, তৎ- 

সযুদায় তৎকাল হইতেই বিগলিত হৃইয়াছে। আমার 

আর ইহলোকে কিছুমাত্র অবেক্ষা নাই। মনীষিগণ কহিয়া- 

ছেন, যেখানে অবস্থিত করিলে, আপনার ন্যায় ঈশ্বরভরষ্ট, 

সত্যভ্রষ্ট, ফলতঃ সর্ববত্রষ্ট দারুণ কুপুরুষের মুখদর্শন করিতে 
হয়, সে স্থান, স্বর্গ হইলেও, নরকবৎ পরিহার করিবে । যদি 
পরিহার করিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে, বলপূর্ববক 
স্বকীয় নয়নদ্বয় উৎপাটন করিবে । ইহাই মনাতন ব্যবস্থা । 
অতএব অনর্থক পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, যাহ! বলি, অবধান 
ও অবধারণা করুন। আর, যদি কাতর ভাবিয়া, করুণার 

আঁবেশ হইয়া থাকে, তাহাও ত্যাগ করুন। কেননা, 

ধাহার ম্মরণমাত্রে সমুদায় কাতরতা বিগলিত হয়, সেই 
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গরমপুরুষ ভগবানের পথে ধাবমান ব্যঞ্জিগণের কাতরতা 

কোথায় ? যিনি দর্বশক্তির আধার ও লকল বীর্ধ্যের অধি- 

শ্রয় সেই পরমাত্মায় যাহাদের নির্ভর, তাহাদের অনাপদ 

সম্পদের কথা আর কি বলিব? যিনি ভয়ের ভয়, ভীষণের 

ভীষণ ও বিপদের বিপদ, সেই পরমবিভু ভগবানের শরণা- 

পন্ন হইলে, ভয়ও স্বয়ং তয় করিয়া থাকে । যিনি মৃত্যুর 

মৃত্যু ও অমৃতেরও অমৃত, সেই প্রাণের প্রাণ ও আত্মার 
আত্ম! পরমা স্্ায় আত্মা সম্মিহিত করিলে, মৃত্যুর ভীষণ ভ্র- 

ভঙ্গি ও,.কুপিত বাঁলকের সামান্য ভ্রাকুটির ন্যায়, তৃণীকৃত বোধ 

হয়। যিনি রাজার রাজা ও অধিরাজের অধিরাজ, সেই 

বিশ্বপ্রুতি বিশ্বরূপের রাজ্যে বান করিলে, আপনার ন্যায় 

ক্ষুদ্র রীজাকে ভয় কি? শান্তি ষাহার মন্তক, ধন্ম ধাহার 

অঙ্গ, সত্য ধাহীর স্বরূপ, ন্যায় ধাহার শক্তি এবং সমুদায় 

শক্তি, বীর্ধয ও তেজঃ ধাহার পরিচর ও পরিচারিকা, আমি 

সেই ভূমাপুরুষ মহেশ্বরের অভয়পদবিধায়ী পদতলে শির 

ন্যস্ত করিয়াছি; আপনার দাধ্য কি,পাঁপত্তাপে দগ্বীভূত এই | 

মলিন হস্তে তাহার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন । যিনি পাপের 

মূর্তিমান্ ভ্বলন্ত অগ্নি ও অধর্ম্ের সাক্ষাৎ ভয়াবহ বজ্বীনল, 

সাবধান, সেই সত্যপুরুষ তেজোরূপী ভগবানের পাদপুরু- 

যকে' ধর্ষণ করিবেন না; এই মৃহুর্তেই ক্ষুদ্রপ্রাণ শলভের 

ন্যায় ভন্মীভৃত পতিত হুইবেন। আপনার অপেক্ষাও বল- 

বিক্রম, খশবর্ধ্য ও অভিমানাদিতে সমুন্নত কত শত ব্যক্তি 

এইরূপে দগ্ধ ও পতিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। 
প্রার্থনা করি, তাহাদের পথের পান্থ হইয়া, আপনি অন্নর- 
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কুলের চিরকলঙ্ক স্থাপন করিবেন না। যিনি আমার, আপ- 

নার ও সকলের প্রাঁণরূপে প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রতিক্ষণে অনু- 

ভূত হয়েন; যিনি না থাকিলে কিছুই থাকিত না) কাহার 

সাধ্য, সেই সর্বসত্য সর্বরূপ ভগবানের আশ্রিত পুরুষ- 

গণের সত্তা লোপ করে ? রাজন্! আপনি না জানিয়া ও 

না ভাবিয়া,বালকের ন্যায়, মতের ন্যায়, ফুৎকার দারা প্রস্তর 
উড্ডান করিতে উদ্যত হইয়াছেন:; এখনই আপন! আপনি 

অনর্থক পরিশ্রমে ও বৃথা আয়ামে অবশ ও অবসন্ন হইয়া 
উঠিবেন। অতএব এই দারুণ বুদ্ধি ও বিষম ব্যবসাঁয় পরি- 
ত্যাগ করিয়া, আত্মার আসন্নতরবন্তাী অধঃপাঁত নিরাকৃত 

করুন। যিনি প্রাণের প্রাণ, তাহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলে, 

কুত্রাপি বিনাশ নাই। আমিও সেই সচ্চিদানন্দ সৎস্বরূপ 
তগবানে প্রাণ সমর্পণ করিয়া, সর্বথ! নিঃশক্ক ও নিরাপদ 

হইয়াছি; আপনার ন্যায় শত শত পর্থীপতি একত্র হই- 
লেও, আমাকে সংহার করিতে পারিবেন না। যাহার! 

আপনার করদ, অন্নুজীবী ও দাসীকৃত এবং যাহার! এরূপ 
অক্ষম যে, আপনি ন। হইলে, স্ব স্ব ধন প্রাণ রক্ষা করিতে 

পারে না,আপনি তাঁহাদেরই উপর, প্রভৃত্ব বিস্তার ও জভঙ্গি 
প্রয়োগ করুন; তাহার! ভীত ও শঙ্কিত হইযা অবশ্ঠ আপ- 
নার আনুগত্য বিধান এবং পুজাদি প্রদান করিবে । অত্ঃ- 
গর আমার দ্বার! তাদৃশ আনুগত্য ও,পুজাদি কিছুই হইবে 
না। ঈশ্বরভ্রন্টের আনুগত্য করিলে, যে ঘোরনরক আপ- 
তিত হয়, কোন কালেই তাহাতে উদ্ধার নাই। ফলতঃ 
আমি এখন ঈশ্বরের প্রজা, করদ) অনুজী বা, দাসীকৃত ও 
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শরণার্থী হইয়াছি। বদি পুর বলিয়া কিছু অভিমান থাঁকে, 
স্থলান্তরে তাহার অন্বেষণ ও প্রয়োগ করুন। আমার সে 

অভিমানে অবেক্ষা বা কোনরূপ প্রত্যাশ৷ নাই। 

যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে কিজন্য এতক্ষণ রোঁদন 

করিতেছিলাম, শ্রবণ করুন। অদ্য আপনার পাপরাজ্য 

ত্যাগ করিয়া, প্রেমময়ের বিচিত্র রাজ্যের প্রজা হইব, ইহ 
অপেক্ষা মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের সৌভাগ্যগর্ধ আর কি আছে? 
ইহাই ম্মরণ করিয়া, বিপুল পুলকভরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন 

করিতেছিলাম। নতুবা, ভয়, বিষাদ ও শোক ইহার কারণ 
নহে। যদি ভয় ও বিষাদ জন্মিত, তাহা হইলে, এতক্ষণ 

আপনার পদতলে পতিত হইয়া, ক্ষম] প্রার্থনা করিতাম। 

ভাবিয়া দেখুন, এই পাপ-দগ্ধ-হত সংসারে কি আছে। কেবল 

আপনার ন্যায় বৃথ। ঈশ্বরাভিমানী মন্তগব্ী কতিপয় বৃথা- 

প্রভু আছেন এবং সেই প্রভুর কপট অনুবর্তী কতিপয় 
বৃখা-পুরুষ আছে ;-যে প্রভু ও পুরুষগণ অনর্থক অভি- 

মাঁনে উদ্ধত হইয়া, আপনাঁদের প্রাণদাতা আত্মদাতা পরম- 
প্রভু পরমেশ্বরের সহিত স্পর্ধা করিতেও কুগ্িত হয় না 

যাঁহাদের অত্যাচার, অবিচার ও দুরাঁচারিত্বে ধার্মিকগণ 

কৃপমগ্ডকের ন্যায়, প্রচ্ছন্ন বেশে দেশে দেশে বৃথাভ্রমণ 

করিয়া থাঁকেন- সত্য ও শান্তি যাহাদের তাড়নায় ছায়া- 

মাত্রে অবশিষ্ট হইয়াছে_অন্যের শোণিত শোষণ করিয়া, 

নিজ শোণিত পোষণ করা যাঁহাদের একমাত্র কার্যয-_যাহা- 
দের দৃষ্টীস্তে পাঁপতাপের ক্রমশঃ আতিশয্য হইয়া! উদ্ঠি- 
তেছে।-তাহার! স্বয়ং ভগবানের নাম করিতে যেরূপ 

৬ 
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বিরক্ত, অন্যকেও নাঁম করিতে শুনিলে, তদপেক্ষা অধিক 
কৃপিত হইয়া, তাহার প্রাণদণ্ড করিতে কুণ্ঠিত ও সংকু- 
চিত হয় না। তাত! আমি ঈদৃশ অতিবিষম সংসার- 
গহন ত্যাগ করিয়া, সেই প্রেমময় আনন্দময় অনন্ত-দেবের 
রাজ্যে নিত্য অযুত ও নিত্য অভয় ভোগ করিবাঁর জন্য 

গমন করিতেছি । আর, আপনি ঈশ্বরের পথে, ধর্মের পথে, 

সত্যের পথে ও ন্যায়ের পথে কণ্টক আরোপ করিয়া, পাপে 

তাঁপে মলিন হইয়া, শোঁকে বিষাদে অবসন্ন হইয়া! এবং অন্ত- 

গাহে ও মন্দাহে নিরস্তর দহাম!ন হইয়া, হাঁহাকাঁরে নর- 

কের কৃমির ম্যায়, নিরবচ্ছিন্ন যাতনাপরস্পরা ভোগ করি- 

বাঁর জন্য বিড়ম্বনা-শত.সহস্রময় এই মৃত্যুলোকে অবস্থিতি 

করিলেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সৌভাগ্য- 
বান্, তাহ! আপনিই বিবেচনা করুন| 

অফ্টম অধ্যায় | 

ঈশ্বরত্রষ্টের হখ নাই-_কেবণ ছুর্গতি | 

প্রহলাঁদ কহিলেন, তাঁত! আপনি পরমপদ ঈশ্বরের 
পদকে ন্যক্কত করিয়া, এই কৃমিকীটতুল্য অতিজঘগ্য রাজ- 

পদকে স্বখের ভাঁবিয়। আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু যে 

অবধি ইহাতে প্রতিঠিত হইয়াছেন, তদবধি একদিন 
একক্ষণের জন্যও দারুণ ছুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, অশান্তি, ভয়, 

শঙ্ক। ও সন্দেহাঁদি অতিক্রম করিয়া, মেই বৃথা-কল্পিতমাত্র 
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স্বখের মুখ কখন দেখিয়াছেন কি না, অকপটে নির্দেশ 

করুন। এই পাপ-সংসাঁরে ছুঃখের এরপ গ্রাছুর্ভাব যে, 

হুখ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকে বলপুর্ববক 
যাহা কিছু আনত স্থখ ভোগ করে, তদ্যতীত স্থখের লেশ- 

মাত্র নাই। অপথ্য সেবন করিলে, যেরূপ রোগের অভাব 

হয় না; নিশ্চে্ট কাল যাঁপন করিলে, যেরূপ দুঃখের অভাব 

হয় না, পরের গ্লানি করিলে, যেরূপ আত্মগ্রানির অভাব হয় 

না; ভুষ্ষীর্ভির সেবা করিলে, যেরূপ কলঙ্কের অভাব হয় না; 

ধশ্মমার্গ ত্যাগ করিলে, যেরূপ বিবিধ নরকের অভাব হয় না; 

মর্ববদা] অপকারের চর্চা করিলে, যেরূপ লোকবিরাগঘটনার 

অভাব হয় না; পাঁপের পরিচর্ধ্যা করিলে, যেরূপ পরি- 

তাপের অভাঁব হয় না; পরমার্থ ত্যাগ করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন 

স্বার্থের সেবা করিলে, সেইরূপ স্থখের অভাব হইয়া থাকে। 

হত-দগ্ধ-মলিন সংসারে স্বার্থ ভিন্ন আর কি আছে! 

আপনি রাজ্যের উপরি রাজ্য ও এশ্বর্য্যের উপরি এইর্ধয 

সঞ্চয় করিয়াছেন এবং আকাশ অতিক্রম করিয়া, স্বর্গপর্ধ্যস্ত 

প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, তথাপি আপনার নিরুদ্বেগ শান্তি 

লক্ষিত হয় না ! আপনি সময়ে সময়ে যেরূপ অকাণ্ডে চকিত 

ও বিভ্রান্ত হইয়া! উঠেন, দেখিলে বোধ হয়, আপনার হৃদয়ে 

যেন শাণিত শঙ্চু নিহিত আছে। আপনার বদনমগ্ডলে 
নিথিউ মেঘবৎ যে ঘোরাতিঘোরভাব সর্ববকাঁল বদ্ধ হইয়াছে 
এবং আমি জন্মিয়! অবধি একদিনের জন্যও যাহার ব্যবচ্ছেদ 

দেখিতে পাইলাম ন!, তাহ! দর্শন করিলে, স্পষ্ট প্রতীতি 

জম্মে যে, ঈশ্বরভ্রষ্টের কুবেরবৎ বিপুল সম্পদও ছুণিবার্্য 
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বিপদের ন্য।য়, নিতান্ত অস্থথের হেতু হইয়া থাকে । তাঁত! 
আপনি যদি ঈশ্বরপদে অবনত হইতেন, তাহা হইলে, সমস্ত 
সংসার বিনা যুদ্ধে বা ধিনা আয়াদে আপনার পদানত হইত। 
এই মহাভাগ দেবর্ধি নারদ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আপ- 
নার ন্যায় ইহার সহায় নাই, সম্পদ নাই, সাধন নাই, 
উপায় নাই, বল নাই, বাহন নাই, ফলত? কিছুই নাই। 

তথাপি আপনার ন্যায় চক্রবন্তিগণও, অনুগত ভূত্যের ন্যায়, 

অবনত মন্তকে ইহার পূজোপহার বহন করিয়া থাকেন! 
ইনি যেখানে যান, সেইখানেই লোকে ব্যগ্র হইয়া, ব্যস্ত 

হইয়া, অকপট ভক্তি, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ পতি প্রদ- 

শর্নপুর্ববক পিতৃনির্ব্বিশেষে ইহার উপাসনা করে। অথবা, 
ঈশ্বরের পথে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহার প্রীতির জন্য একান্তিক 

চিন্তে ধম্মের দ্বার ও সত্যের দ্বার সেবা করিলে, আত্মার 
উপমায় সকলের প্রতি অনুকম্পা করিলে এবং পরলোক 
ইহলো'ক উভয়ন্রই পরমসহায় ভাবিয়া, সাবধানতা ও সম- 
দর্শিতার সেবা করিলে, লোকমাত্রেই লোকমাত্রেরই পূজ- 

নীয় হইয়া! থাকে । আপনি দেবর্ষিমখে, স্বয়ং পিতামহ- 

মুখে ও অন্যান্য লোকমুখে ও ইহা শ্রবণ করিয়াছেন! তথাপি 

আপনার চৈতন্য হইল না! অথবা, আদন্নকাল উপস্থিত 

ইইলে, লোকমাত্রেরই বুদ্ধিবৈপরীত্য সংঘটিত হয়। ইহা 
আপনাঁর দৌষ নহে। 

আপনি মনে করেন, সমস্ত সংসার আপনার বশীভৃত। 

তাহা কখনই হইতে পারে না। কেননা, ঈশ্বরবিরোধীর 

আত্মীয় পঙ্ছ কেহই নাই। দৈত্যগণের কুলগুরু স্বয়ং 
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শুক্তাঁচার্ধ্য বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি ভগবাঁনের বিরুদ্ধপক্ষ, 

সে জীবন্মত। তাহার অতুল এশ্বর্ধ্য ও অন্গলভ-পদমর্য্যাদা 

ইত্যাদি সমুদায়ই ছায়ামাত্র। সেই দুর্মতি শুদ্ধ সংসা- 

রের শক্র নহে, আত্বারও বিষম শক্র। সেজানিয়। শুনিয়! 

আঁপনাঁর অনন্ত নরকদ্ার আবিষ্কার ও পরিষ্কার করিয়া 

থাঁকে। তাহার সামান্য অসামান্য আপদ বিপদের কোন 

কালেই পরিহার হয় না। স্বর্গে অধিরূট হইলেও, তাহার 
নিত্য নরক ভোগ হয়। ফলতঃ) ঈশ্বরবিরোধীর স্বৃখ স্বস্তি 

আকাশকুহ্থমের ন্যায় সর্বথা অলীক। আপনি আপনার 

অবস্থা পর্যযালোৌচন। করুন। গুরুদেবের কথা সকল জীবৎ 

সত্যবৎ প্রতীতি করিবেন। আমি আপনার প্রিয়তম পুক্র। 

আপনি মনের ছুরভ্ত আবেগে আমাকেও সংহর করিতে 

উদ্যত হইয়াছেন! পুভ্রহত্যা আত্মহত্যার সমান, ইহা 
প্রতিপাঁদন করা বাহুল্য । বুঝিলাম, ভগবাঁনের সহিত 

বিরোধ হইলে, আত্মহত্যা করিয়াও শান্তিলাভের অভি- 

লাষ হয়! 

পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, সব্বপ্রকার মলিনতা ও 

অবনতি পাপের সাক্ষাৎ ফল। আপনাতে ও আপনার 

নিত্যানুষঙ্গী দৈত্যকুলে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। 
দেখুন, যে অবধি আপনি পরমপুরুষ ভগবাঁনে বিমতিতা- 

রূগ »দারুণ পাপে পতিত হইয়াছেন, তদবধি আপনার 

অবস্থা, নির্ববাগোম্মুখ অগ্নির ন্যায়, অস্তগমনোম্নুখ সূর্ধ্যের 

ন্যায়, নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে । আপনার দর্বভূবন- 

ব্যাপিনী ল্পৃহ্ণীয় রাঁজলক্ষমীরও আর মে গৌরব বা সে 
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সমৃদ্ধি নাই। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দিনমুখের ন্যায়, মেঘাঁবরণ- 
মধ্যগত চক্জ্রের ন্যায়, উহার প্রতিভাহীন, শোভাহীন ও 

মৌভাগ্যহীন মলিন'মলিন ঘোরভাব দর্শন করিলে, মনে 

অতিমাত্র ক্লেশের সঞ্চার হয়। তগবতী কমলা স্বামীর অনাদর 

দর্শন করিয়াই যেন আপনাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হুইয়া- 

ছেন। পতির কিঞ্িন্মীত্র অবমাননাও পতিব্রতা ললনার 

অতিমাত্র অসন্থ হইয়া থাকে। অতএব আপনি সহস্র 

চেষ্টা করিলেও, দেবী লন্মমীর রক্ষা করিতে পারিবেন 
নাঁ। স্বয়ং পিতামহ কহিয়াছেন, যেখানে লক্ষ্মীর অব- 

স্থিতি, সেইখানেই সম্পদ্, সমৃদ্ধি, শোভা, শ্রী, শাস্তি, 

ক্ষমা, অনুকম্পা, সহিষ্ণুতা, প্রতিভা, দীপ্তি, কান্তি পুষ্টি 
তুষ্ট, খদ্ি, বুদ্ধি, ধৃতি ও করুণ! প্রভৃতি তদীব্ পরিচারিকা 
সকলের নিত্য অধিষ্ঠান হইয়া! থাঁকে। লক্ষী ত্যাগমাত্রে 

এই সকলের ত্যাগ হয়। কোন কোন স্থলে লক্্মীত্যাগের 

পূর্বসূচনাস্বরূপ অগ্রেই এই সকলের অতর্কিত প্রয়াণ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আপনাতেও তদনুর্ূপ ঘটন। সংঘ- 

টিত হইয়াছে। হায়! যে আপনি পূর্বের ব্জের ভূর্বরবিষহ 
দারুণ আঘাত সহ করিয়াছেন; সেই আপনি অধুনা তৃণের 

আঘাঁতেও চকিত হইয়া উঠেন, ইহা অপেক্ষা শোকাবহ 

আর কি হইতে পারে! তাত! এঁ দেখুন, চিরপ্রনিদ্ধ 
দৈত্যকুলে আর সে উত্সব নাই, উল্লাস নাই, আনন্দ নাই 
এবং সে'সৌভাগ্য বা সমৃদ্ধি নাই! এ দেখুন, আপনার 
গজ, বাজী, বল, কোষ, সহায়, সাধন, সমুদ্বায়ই ষেন মায়া- 

বশে দিন দিন ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতেছে! এ দেখুন, ভূমি- 
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তলের অমরাম্বরূপ অতুলগৌরব! এই দৈত্যনগরীর মাধুর্ধ্য- 
হীন মৌরভের ম্যাঁয়, সৌরভহীন পুষ্পের ন্যাঁয়, পুষ্পহীন 
উপবনের ন্যায়, উপবনহীন নগরের ন্যায় এবং নগরহীন 
দেশের ন্যায়, সেই লোকোত্তর শোভাঁবিভব এক কাঁলেই 
ঘন্তর্হিত হইয়াছে ! আর ইহার সে গৌরব নাই, সে খশ্বর্ষয 
নাই, সে প্রভৃতা নাই, সে সম্ভ্রম নাই এবং সে অভিমান বা 

মে প্রতিপত্তি নাই ! ভগবাঁনে বিরুদ্ধবুদ্ধির আবি9াঁব অবধি 
এই সকল অবনতির অবতারণ! হইয়াছে । ক্রমে এই বিরুদ্ধ- 
বুদ্ধির উপচয়নহকারে পাপভার পূর্ণ হইলে, ও সকল অব- 

নতির একশেষ সংঘটিয়া, এক কাঁলেই সর্ধনাশ উপস্থিত 

হইবে। সেই সর্বনাঁশেরও আর বিলম্ব নাই! 
এঁ দেখুন, আপনার ভয়াবহ দাঁরুণ পাপে আপনার 

অধিকৃত জনপদ সকলে রোগ, শোক ও দুঃখ বিষাদের 
শত দার বিস্তৃত হইয়াছে, লোকের আর কোন দিকে 
কোন রূপে ভদ্রস্থৃতা নাই। উপায় অপেক্ষা অপায়ের 
বার শতগুণে বদ্ধিত হইয়াছে। বিবিধ অভূতপূর্ব দৈবী 
বাতনায় প্রজালোক নিরতিশয় ব্যাকুল ও বিপন্ন হইয়া 
উঠিয়াছে। আপনারও আর পূর্বের ন্যায় ক্ষমতা নাই 
যে, সেই সকলের নিরাকরণ করেন। তাত! কোন্ 
কালে দৈত্যভূবনে অনাথা রমণীগণ নিরম্নজঠর গুক্কবদন 
রোদনপরায়ণ শিশু পুত্রের সমভিব্যাহারে সমস্ত দিন দ্বারে 
ঘারে ভ্রযণ করিয়াও, ভিক্ষাপ্রাণ্ত না হইয়াছে! কোন্ 
কালে রুগ্র, মগ্ন, ভিক্ষু, দরিদ্র ও বালবিধবার সংখ্য। 
এরূপ বছুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে? কোন্ কালে *দত্যগণের 
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উদ্যোগ, অধ্যবসায়, যত্ব, আয়াস, চেষ্টা, মনোরধথ, কল্পনা 
বা বাসনা সকল পদে পদে একপ ব্যর্থ, বিনষ্ট বা নিক্ষল 
হইয়াছে! কোন্ কালে আপনার শাসন, দণ্ড, জাজ্ঞা 
বা নিদেশ এরূপ খখিত বা বিফল প্রযোজিত হইয়াছে! 
এসকল আপনারই তগবদিরোধিতারূপ ভয়াবহ পাপের 

ভয়াবহ পরিণাম! 

পপ পপ পপ আস 

নবম অধ্যার। 
৬৮৫ পপ পপ 

ঈশ্বর-মা হাস্য । 

প্রহলাদ কহিলেন, তাঁত ! আপনি কি মনে করিয়াছেন, 
উগবানে শত্রুতা করিয়া, নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবেন, কখনই 
নহে। যে বন্ডের কঠোর নিনাদ শ্রবণ করিলে, আপনি চকিত 
হইয়া উঠেন, যিনি সেই বজ্রের রচনা ও প্রেরণ করিয়াছেন, 
হায়,অবোধ লোকে কোন্ সাহসে সেই আদিপুরুষ ভগবানের 
প্রতিযোগী হইতে উদ্যত হয়! যে সূর্ধ্যের দ্বাদশ মুগ্তির 
আবির্ভাবমাত্র বিশ্বদংসাঁর দগ্ধ হইয়া যায় এবং যে সূর্ধ্ের 
একাকী প্রাছুর্ডাবেও আপনার ন্যায় কত কোটি রাজার 
রাজ্য মরুরূপে পরিণত হইয়াছে; যিনি সেই দিবাঁকরের 
বিধান ও স্থাপন করিয়াছেন, সেই মহামূরধ্যরূপী মহেশ্বরের 
সহিত বিরোধ কর! দুরে থাক, উহার সম্মুখীন হইতে 
মনেও কল্পনা করা মত্ততা ভিন্ন আর কি হইতে পারে! 
তাত! আপনি যখন সামান্য অগ্নিষ্পর্শ করিতেও সমর্থ 
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নছেন, তখন কোন্ সাহসে অগ্নিরও অগ্িস্বূপ মেই পুরু- 
ধোন্তমের আক্রমণে অভিল'ষী হয়েন? আপনি কি অবগত 

নহেন, সেই অসামান্য এন্দ্রলালিক মায়াবী মহাপুরুষ 

কতিপয় মামানা পরমাণু মাত্র লইয়া, এই প্রকাগু ব্রহ্গা্ডের 

সষ্টি করিয়াছেন ? এই হূর্ধ্য চন্দ্র গ্রহ তারা প্রভৃতি জ্যোতিঃ 

সমুদায় তদীয় অননুভাব্য অপার তেজের কশিকামাত্র। 

এই অপার বিশাল আকাশবিভাগ তদীয় অপারতাঁর ছাঁয়া- 

মাত্র । যে বায়ু প্রবল বটিকা রূপে প্রাদুরূতি হইয়া, 
মৃহ্্মধ্যে সংসার বিচাঁলিত করে, সেই বায়ু তাহার 

মামান্য নিশ্বাসের সামানা অংশমাত্র। আপনি কোন্ 

সাহসে সেই ভূমাপুরুষ মহেশরের অপার মহিমার অপলাঁপ 
করিরা, স্বকীয় প্রাধাগ্তস্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন। 

আপনি দেবর্ষিনারদমুখে বারংবার শ্রবণ করিয়াছেন, 

যে, চক্ষু না থাকিলেই অন্ধ বলে না, কর্ণ না থাকিলেই বধির 
বলে না,জিহ্বা না থাকিলেই মূক বলে না, প্রাণ না থাকিলেই 

জড় বলে না এবং জ্ঞান না থাকিলেই মন্ত বলে না| কেননা) 
পুর্তলিকারও চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, মুখ আছে, এবং 
পণ্ড পক্ষ্যাদিরও শ্বাস ছে ও প্রশ্বান আছে। তবে 

ইহাদের সহিত মনুষ্যের বিশেষ কি? যে ব্যক্তি চক্ষু) 
থাকিতেও ভাল ন! দেখে, সেই অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও ভাল 
না শুনে, সেই বধির, মুখ থাকিতেও ভাল না বলে, 
সেই মুক, প্রাণ থাকিতেও প্রৃতরূপে জীবনের কার্ধ্য না 
করে, সেই জড় এবং জ্ঞান থাকিতে জ্ঞানের সদ্ব্যবহারে 

বিনিবৃ হয়, তাহাঁকেই মত বলে | তথাছি, পরম ঈশ্বরকূপী, 
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ভগবানকে জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করাই ভাল দেখা, তীহার 
কথা বলাই ভাল বলা, তাঁহার কথা শুনাই ভাল শুন।, 
তাহার কার্ধ্য করাই জীবনের প্রকৃত কার্ধ্য কর! এবং তাহারে 

জানাই জ্ঞানের সদব্যবহার। বেদে, বেদাঙ্গে, পুরাঁণে, 
ইতিহাসে, সর্বত্রই এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে । জন্মদৌোষে, 
বংশদোঁষে, কর্মাদোষে, অথবা ভাগ্যদোষে বিরুদ্ধ মতির 
আবির্ভাববশতঃ আপনি তাহার বিপরীতে প্রবুন্ত হইয়াছেন। 

, মেইজন্য, পাঁপাত্। যেমন ধর্ট্ের, কুলটা যেমন স্বামীর, 
' বিষয় যেমন বৈরাগ্যের, কামনা যেমন মোক্ষের ও সেবানু- 
রাগ যেমন স্বাধীনতার বিপক্ষতাঁ করে, তদ্রপ আঁপনিও 
পরমপুরুষ ভগবানের বিপক্ষ হইয়াছেন। আঁশ্র্য্যের বিষয়, 
আমাকেও আপনার ন্যাঁয় বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিতে 
উপদেশ করিতেছেন! কিন্তু তাঁত! আপনি ব্যতিরেকে 

আর কোন্ বাক্তি জানিয় শুনিয় দারুণ কালকুট গলাধ?- 
করণ করিতে সাহসী হয়? আপনার ইহকাল পরকাল 

বা ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হইয়াছে । কেননা, 

ভগবৎসেবাঁরূপ যে পরম ধন্মের আশ্রয়ে ইহলোক পরলোক 

স্বরক্ষিত হয়, আপনি সেই পরমপুরুযা্ঘস্বরূপ সনাতন ধর্মের 

বিপক্ষতাঁয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আপনার কি আর উদ্ধার 

আছে? আপনি স্বয়ং উদ্ধারের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া, 

স্বছস্তে পদদ্বয়ে কুঠারের আঘাত করিয়াছেন! সমুদায় শাস্ত্রে 
অভিপ্রায় এই, ভগবানের অনুগ্রহ ও প্রসন্নতাই সাক্ষাৎ 

উদ্ধার। আপনি দেই অনুগ্রহ ও প্রসাদে বঞ্চিত 

হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ছূর্ভাগ্য আর কি আছে! 
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দেবর্ধি নারদ কহিলেন, খধিগণ ! বর্ধাকালে নদী 

যেমন বদ্ধিত হয়, পরের উপকার করিয়। সাধুর আনন্দ 

যেমন বর্ধিত হয়, উদ্যোগে সমীক্ষ্যকারিতার যোগ হইলে 

সম্পদ যেমন বর্ধিত হয়, সশিক্ষার সহিত দৃষ্টান্তের সমাগম 

হইলে জ্ঞান যেমন বদ্ধিত হয়) এইপ্রকার বলিতে বলিতে 

সাক্ষাৎ ভূমাপুরুষ ভগবানকে দর্শন করিয়াই যেন মহাভাগ 

প্রহাদের ভক্তিপ্রবাহ তদ্বৎ বর্ধিত হইয়। উঠিলে, তিনি 

পূর্ববাপেক্ষা মমধিক-তেজোগর্ড নিভীঁক মুছু বাক্যে পুনরায় 

কহিতে লাগিলেন, তাত! বালক যেমন কর্দমাদি দ্বারা 

সিংহাদি নির্মাণ করিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়। ফেলে এবং পুনরায় 

গঠনপূর্ববক তদ্ব অনুষ্ঠান করে, তাহাতে অণুমাত্র আয়াঁন 
অনুভব করে না, তদ্রপ দেই পরমপুরুষ মহেশ্বর ইচ্ছা- 

মাত্রই ভূতগণের সহায়ে ভূতগণের সি করিয়া, ইচ্ছা- 

মাত্রেই তাহাদের বিনাশ করিয়। থাকেন। যাহারা] মনে 

যোগপূর্ববক সবিশেষ বিচার সহকারে স্থাবর জঙ্গমাদি বস্তু 

নকলের জন্ম মৃত্া, হাস বৃদ্ধি ও ক্ষয় উদয় দর্শন করে, 

তাহার! স্থম্পষ$ জানিতে পারে) যে, কাহাকে ধ্বংস ব| 

বিনাশ করিতে ঈশ্বরের অণুমাত্র আয়াঁন বা আড়ম্বর প্রকাশের 

আবশ্াকত! হয় না । এই ঘে অতুযুচ্চ বিশাল বট-বিটগী গগন 

পর্যান্ত মন্তক বিনারিত করিয়া, যেন সংসারের সীম1- 

বিস্তার পরিমাণ করিতেছে, ভাবিয়! দেখুনঃ অণুব অতি- 

ক্ষুদ্র বীজ হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে! আবার, যখন 
মরিয়া যাইবে, তখন হয় ত সামান্য স্ুর্ধ্যকিরণ সামান্য 

কীট-নিক্ষোশ, দামান্ত বলহানি অথবা তদ্বৎ সামান্য অন্যবিধ 
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ঘটনাবিশেষ উপলক্ষ হইবে! এই রূপ, ইহার জন্ম বা মৃত্যু 

কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের কোনরূপ আড়ম্বর বা আয়ান 

লক্ষিত হয় না! আরও দেখুন, যে ব্জ ভয়ংকর গর্জন করিয়া, 

সমকালেই সমস্ত সংসার কম্পিত করে) তাহ। পতনমাত্রেই 

নির্বাপিত হুইয়! যায়। আপনি গুনিয়াছেন, দৈত্যগণের 

অধিকৃত উত্ঙ্গ কৃবেরগিরি এক দিনেই প্রাদুভূতি ও পুনরায় 
এক দ্রিনেই বিনষ্ট হয়! আপনি এই সকল দেখিয়। শুনিয়] 

নিশ্চয় অবধারণ। কগিবেন, এই অতিদৃপ্ত ও অতিবিস্তত 

অন্ত্ররবংশের সহিত আপনাকে নিমেষমধোই সংহার করিতে 

সেই সংহাররূপী ভূমা পুরুষের কিছুমাত্র আয়ান বা 
পরিশ্রম হইবে না। আপনি বৃথ! এশর্ধ্য-মদে মন্ত হইয়া, 

বর্তমানে তাহা চিন্তা করিতেছেন ন1। কিন্তু যে দিন 

গ্রশ্বলিত পাবকে তুলরাশির ন্যাঁয়, তদীয় অপার তেজে 

তৎক্ষণমাত্রে ভন্মীভূত হইবেন, সেইদিনই ইহা জানিতে 
গারিবেন! তখন আর অনুতাপ করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা 

করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবেন না।ঠ অতএব এই বেলা 

বিরুদ্ধবুদ্ধিপরিত্যাগপূর্বক দেই দেবাদিদেব পরমদেবের 

শরণাপন্ন হউন। কেননা) এখনও আপনার পাপের 

অবশেষ আছে। এখনও পিত। ভাবিয়া, আপনার জন্য 

করপুটে তীহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার আমার 

অধিকার আছে। আপনি এই বেল সাবধান হউন। 

আপনার ন্যায় পাপীর প্রতি, প্রমন্ধের প্রতি ও আত্মবিস্বৃতের 

প্রতি তাহার করুণা ও অনুকম্পার সীম] নাঁই। নাবধান, 

আপনি মেই করুণায় যেন বঞ্চিত না হয়েন। তাহা হইলে, 
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নরকের পর নরক, সন্তাপের পর মন্তাঁপ। শোকের পর শোক 

ও অন্ধকারের পর দারুণ অন্ধকার আপনাকে ছুনিবার 

আক্রমণ করিয়া, কম্মিন কালেও পরিহার করিবে না। 

তাত! দে দিন কি ভয়ঙ্কর_যে দিন আপনি 

এই দারুণ ঈশ্বরবিরোধ-পাপের প্রাচুর্য বশতঃ শত শত 

সাধন ও উপায় সত্বেও মহস1| অবসন্ন ও জড়িত হইয়া, ঘোর 

গতীর অন্ধকার-সাঁগরে পতনপুর্ববক বিলুষ্িত হইবেন! ! 
সেই দারুণ ভয়ঙ্কর বিষম দিনের স্মরণ করিয়া, এখন অবধি 

আমার অন্তরাত্বা ভাবনায় শুষ্ক হইয়! গিয়াছে! যাহাই 
হউক, আপনি আমার পিতা । সেইজন্য আপনাঁকে 

যেমন অন্তরের সহিত ভক্তি করি, তদ্রপ পাপাত্বা ও 

পরিতপ্ত ভাবিয়া, আপনার প্রতি আমার আনুকম্পারও 

নৃনত! নাই। সেইজন্য, আপনার জন্য সেই সর্বজন্য 
বিধাতীর নিকট দিরানিশ মকরুণ বাক্যে যুগপৎ ক্ষমা ও 

করুণ প্রার্থনা করি। শুনিয়াছি, বাহারা ঈশ্বরের 

বিরোধী হয়, তাহাদের আত্মা ঘেমন ইহ জীবনে কখনই 

স্বস্তিলীভে মমর্থ হয় ন1) প্রত্যুত, অন্তরে অন্তারে অনির্ববচ- 

নীয় দারুণ যাতন! সহ্য করিয়া, অহনিশ মুমৃর্ু্দশা! ভোগ 
করে, সেইরূপ জীবনান্তে শুন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া, 

একান্ত অবসন্ন হইয়া থাকে। কুত্রাপি অবলম্বন বা৷ আশ্রয় 
প্রাপ্ত হয় ন1। প্রার্থনা করি, আপনার যেন সেরূপ 

ঘটন! না হয়! আরও শুনিয়াছি, ভগবানের বিরোধী 

হইলে, নরকেও স্থান হয় না! স্বয়ং পিতামহ কহিয়।- 

ছেন, যে বাক্তি ভগবানের বিরোধী, দে আমার পরম শত্রু । 
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অতএব তাত! আপনি সেই ব্রহ্মার প্রদণ্ত এই বর ও 
আশীর্ব্বাদকে সাক্ষাৎ মৃত্যু ও অভিশাপ বলিয়। অবগত 
হইবেন। প্রদীপ নির্ববাণের পূর্ব্বে উজ্জ্বল হয়, ইহ] 
ঝবলিবার আবশ্টাকত| নাই। সেই রূপ,পিতামহের প্রসাদলব্ধ 
ভবদীয় এই সম্দ্ব-দশা আপনার অধঃপাতের পূর্ব লক্ষণ, 
তাহাও গ্রতিপাদন কর] বাহ্ুল্য। অধূনা, ইহাই চিন্ত! 
করিয়া, স্বকীয় বর্তমান সমৃদ্ধিতে মত্ত বা হতজ্ঞান হইয়া, 
ভূমাপুরুষ পরমাত্বায় বিরুদ্ধবুদ্ধি স্থাপন করিবেন না। 
বালক বলিয়! আমার কথায় অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা হইতে 
পারে। কিন্তু এই দেবর্ষিকে ও এই সকল বহুশ্রুত বহুজ্ঞান 
বিশ্বস্ত আত্মায়প্রধান দৈত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইহারা 
সকলেই আমার বাক্যের অনুবাদ করিবেন | 

অথব!, সচেতনের কথা! দূরে থাক, অচেতন জড়গণও 
এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থারে। এই পর্বতরাজ 
পাণ-শূন্য হইয়াও; কাহার বলে দিন দিন বর্ধিত হইতেছে? 
এই গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাদি জ্যোতিঃ সমস্ত কাহার বলে 
নিরালপ্ধ অবস্থিতি করিতেছে ণ এই দিবাকর ক্ষুদ্রকলেবর 

হইয়াও, কাহার বলে জগতের অন্ধকার নিরাঁকরণ 
করেনণ এই বায়ু কাহার বলে হস্তপদাদিশূন্য হইয়াও, 
ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে? এই পৃথিবী পর্ববত, কানন ও 
দ্বাপাদি বিবিধ গুরুভারে আক্রান্ত হইয়াও কাহার বলে 
রলাতলে গমন করিতেছেন না? এই অপার ও অসীম 
গগনক্ষেত্র কাহার বলে নিরাশ্রয় অধিঠিত রহিয়াছে? 
আপনি কি ক্ষণমাত্রও এই সকল অদ্ভুত কাণ্ড ও আশ্চর্ধয 
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ঘটন। চিন্ত। করেন না? নদী কাহার বলে গ্রবাহিত হইয়া, 

জগতের উপকার বিধান করেণ মেঘ কাহার বলে 

আবিভূতি হইয়া, যথাকালে বারিবর্ষণপূর্ববক সংমারস্থিতি 
সম্পাদন করে? আপনিই বা কাহার বলে মৃত্ামুখে পতিত 

ন! হইয়া, এতদিন জীবিত রহিয়াছেন ৭ রজনীর সমাগমে 

সমুদায় সংসার যখন ঘোর গভীর ঠিমিরলাঁগরে মগ্ন হইয়া) 

মূর্তিমতী শমননগরীর লীল! বিস্তার করে, তখন ষৃপ্ত 

জীবকুল কাহার বলে রক্ষিত হইয়া থাকে? তাত! 

আপনি যখন গর্ভ-শষ্যায় ঘোর অন্ধকারে মগ্ন হুইয়াছিলেন, 
তখন কে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিল ৭ তাত। আপনার 

সেই অসহায় শিশুকালের সহিত অধুনাতন সমর্থ দশার 

তুলন! করিয়৷ দেখুন, সেই করুণাময়ের অপার করুণা ও 
অকপট বন্ধুতা বুঝিতে পারিবেন ! কি আশ্চর্য্য, তথাপি 
আপনি আত্ম-প্রভূ প্রাণদাত। পরমব্ধাতা ভগবাঁনে 

বিদ্বেষবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন! আপনার ন্যায় কৃতত্ব, 

ছুরাচার ও পাপাত্ব! আর কে হইতে পারে? যিনি প্রাণ 
দিয়াছেন ও প্রতিদিন সেই প্রাণ রক্ষ! করিতেছেন) তাত ! 
আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সেই পরমপিত! ও 
পরমমাতা সনতিন বিধাতার বিপক্ষতা করিতে উদ্যত 

হইতে পারে? বুঝিনাম, আপনার আত্ম! নাই। আত্মা 
থাকিলে, কেহ কখন আত্ম-গ্রতু ভগবানের বিরুদ্ধ পক্ষে 

অত্যুর্থান 'করিতে সাঁহুমী হয় না| বুঝিলাম, আপনার 
চৈতন্য নাঁই। চৈতন্য থাকিলে, কখন সাক্ষাৎ-চৈতন্য 
তগবানের বিরোধী হুইতেন ন1। বুঝিলাম, আপনার প্রাণ 
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নাই। প্রাণ থাকিলে, কখন নেই মহাপ্রাণ ভগবানের 
গ্রতিপক্ষবৃত্তি আশ্রয় করিতেন না। বুঝিলাম, আপমার 
জ্বান নাই। জ্ঞান থাকিলে, কখন মন্তের ন্যায় সেই জ্ঞানরূপী 
ভগবানে: নিরুদ্ধবুদ্ধি নিয়োগ করিয়া, আত্মপাণের দ্বার 

স্বহত্তে বিস্তৃত করিতেন না। বুঝিলাম, আপনাতে আর 
আপনি নাই। তাহা হইলে, কখন ভগবানের বিরোধী 
হইতেন না। 

বলিতে পারি না, আপনি কাহার তেজে এরূপ উদ্দপ্ত 
ও উদ্ধত হুইয়াছেন। যদি এই সামান্য বলবাহনের 
তেজ করেন? তাহা ত্যাগ করুন। কেননা, আপনার ন্যায় 

প্রভৃত-বল-বাহনশালী কত শত অধিপতি তদীয় তেজে 
নিমেষমধ্যেই দগ্ধ হইয়াছে । আপনি দেবর্ষির মুখে বারং- 
বাঁর ইহা শ্রবণ করিয়াছেন । যদি এশরয্যমদে বিস্মৃত 
ইইয়া থাকেন, পুনরায় জিজ্ঞাসা করুন। দেবর্ধি আপনার 
চরম দণ্ড ও সমূল-নিপাত-দর্শনজন্য এই স্থানেই উপস্থিত 
আছেন। যদি ব্রহ্মার বরে অভিমান ও অহংকার বদ্ধিত 
হইয়া থাকে, তাহাও ত্যাগ করুন। কেননা, সেই ভূমানন্দ 
আদিদেব তগবান্ আপনার ধরদাঁতা ব্রহ্মারও বিধাতা ও 
অভীষ্ট দেবতা ধলিয়! সংসারে পরিপুজিত হয়েন। যদি 
ভ্রাতার মৃত্যু জন্য রোষামর্ষে উদ্ধত হইয়া থাকেন, তাহাও 
ত্যাগ করুন। কেননা, যিনি যতসামান্য পশুমূর্তিতে 
অসামান্যবলবিক্রম ভবদীয় সহোদরের অনায়াসে সংহাঁর 
সাধন করেন, আপনাকেও অবলীলায় সংহার করিতে 
তাহার কিছুমাত্র আয়াদ আবশ্যক হইবে না, ইহা নিশ্চয় 
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অবধারণপূর্ববক ঈদৃশী পরমপাপীয়মী বিরুদ্ধবুদ্ধি বিসর্জন 
করিয়া, স্বর নিরাপদ হউন। আর, যদি আপন! আপনি 

উদ্ধত হইয়। থাকেন, তাহা! হইলে, উন্মাদের আবেশ হুই- 
যাছে, নিশ্চয় জানিয়া, সদ্বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন। 
নতুবা, আপনার কোন রূপেই নিস্তার নাই। 

দশম অধ্যায়। 
অভক্তের ছুর্বলত! । 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! বলিতে বলিতে অপার ও 

অপরিমেয় ভাগবত তেজের আবির্ভাবে মহাভাঁগ প্রহলাদের 
সেই স্বকুমার শিশু-শরীর সহস! মহাঁপুরুষ-কলেবরের 
উপমা! ধারণ করিয়া, সাক্ষাৎ ভয়) বিম্ময় ও সন্ত্রম রূপে 

পরিণত হইল। নয়নদয়েও সাক্ষাৎ অগ্নি প্রাছুভত হল ৃ 
তথাপি উহা! শান্তির স্থনির্মল ছায়া পরিত্যাগ করিল না। 
তিনি যেন অনির্ববচনীয় মায়াবলে উত্তরোত্তর বর্দিতবৎ 
প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহার কেশ সকল যেন 
প্রদত্থলিত শিখা স্বরূপ উর্ধ দিকে ধাবমান হইয়া! উঠিল, 
এবং ব্রহ্মরদ্ধ, হইতে অপার তেজংপুঞগ্জ প্রবাহের আকারে 
অনাহত বহির্গত হইয়া, দিগৃবিদিকৃ প্রচ্ছন্ন করিবার উপ- 
ক্রম করিল। সহসা. ভীষণ ভ্রকুটির, আবির্ভাব হইয়া, 
সেই স্তবকুমার বদন-পদ্মের সমুদায় মলোমোহন ভাঁব হরণ 
করিয়। লইল। প্রহলাদ আর নে প্রহ্নাদ নহেন। যেন 
সাঁক্ষাৎ তেজঃ অথবা বিগ্রহবান্ হুতাশন, কিংব1 তাহা 
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অপেক্ষা'ও অতিভীমণ শরীরী রূপে পর্বতোঁপরি সহসা 
্রন্বলিত হইয়া উচিলেন। দৈত্যপতি দর্শনমাত্র অপার 
ভয়, সন্ত্রম ও বিশ্ময়বিশেষের আবিভণাবে নয়নদ্বয়নিমীলন- 
পূর্বক সহসা মস্তক অবনত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! 

যে প্রহ্লাদের মনোহর মুখচক্জ্রম! ভূষিত নয়নে বারংবার 
নির্ভর পান করিয়াও, তাহার তৃপ্তি বোধ হইত না, আজি 
তাহাকে দর্শন করিয়া, মূর্তিমান্ মৃত্যুবোধে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট 
হইবার আশঙ্কায় নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন। অথবা, 

ঈশ্বরবিরোধরূপ দারুণ পাপের অনুষ্ঠান করিয়া, ধরন ও 

সত্যের পথ রুদ্ধ করিলে, অমৃতও এই রূপে বিষবৎ বিষম 
যাতনার কারণ হইয়। থাকে। তখন হথখও অসুখের হেতু 
হইয়া, চরম দণ্ড বিধান করে। এইজন্য তত্বদর্শী মহ্র্ষিরা 
বলিয়। থাকেন, সকল পাপের প্রায়শ্চিত আছে, কিন্তু ঈশ্বর- 

বিরোধ-মহাপাপের কোনপ্রকার প্রায়শ্চিত নাই। ইঈশর- 
বিরোধী ছ্ুরাচার পুরুষ স্বর্গে অধিষ্ঠিত হইলেও, অপার-নরক- 
মগ্নবং বোধ করিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল ও সম্তপ্ত হইয়। 
থাকে। তাহার নিকট আলোক ও অখ্মকারবৎ প্রতীত হয়, 

এবং সম্পদৃও আপদ্দের আকার স্বীকার করিয়! থাকে। 

তাঁহার অন্তরে অন্তরে যে ঘোর গভীর অন্ধকার বিচরণ 
করে, কোন কালেই তাহার পরিহার হয় না। সেযাঁব- 

জ্জীবন সেই অন্ধকারে অবস্থিতি করিয়া, চরমে সেই অন্ধ- 
কারেই লীন হয়| এই রূপে তাহার জীবন মরণ অন্ধকারেরই 
গরম্পরামাত্র ; সৃতরাং সে কোন কালেই শাস্তিরূপ বিশুদ্ধ 

জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, ক্ষণমাত্রও শোক তাপ পরিহার 
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করিতে সমর্থ হয় না। তাহার জম্ম জম্ম এইগ্রকার 
অপার শোক সম্তাপে জর্জরিত হইয়1, অতিকষ্টে অতি- 

বাহিত হয়। ইহারই নাম ঈশ্বর-বিরোধ-মহাঁপাপের 
চরম দণ্ড। 

যাহা হউক, পরমভাগবত সিদ্ধদেব প্রহনাদ পিতৃদেবকে 
তদবন্থ দর্শন করিয়া, আত্মগতি ও আত্মপ্রডু ভগবানের জয় 

উপলব্ধি করত, অপার আনন্দতরে ঘনঘোর হৃহুস্কারে 

উচ্ছলিত মনোবেগের আঁবিষ্ষারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে 

দিগৃবিদিক্ বিত্রামিত, গগনরম্ধ, বিদারিত, পাতালগনবর 
প্রতিধ্বনিত ও সমস্ত দৈত্যমমাঁজ হত-চকিত হইয়া উঠিল। 
অনন্তর তিনি কিয়তক্ষণমধ্যে আত্মাকে আয়ত্ত করিয়া পুনরায় 

জলদগন্তীর মধুর স্বরে পিতাকে কহিতে লাগিলেন, তাত! 

আমি দেই অপার, অপরিমেয় ও অগাধস্বরপ আঁদিদেব 
অনন্তের সেবকানুসেবকেরও যোগ্য নহি। বিশেষতঃ তৃদীয় 

মহীপ্রভাব গারিষদূগণের তুলনায় অণুরও অণু বলিয়া 
আমার গণনা হইতে পারে না! আপনি যখন তাদুশ 
দদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্রবল অঠিসামান্য আমার অতীবসামান্য 
তেজ সহা করিতে পারিলেন না, তখন কোন্ সাহদে দেই 
সাক্ষাৎ তেজোরূপী তগবানের স্পদ্ধী হইতে অভিলাষ 
করেন, বলিতে পারি না! নিশ্চয়ই আপনার আনন্নবিকার 
উপস্থিত হইয়াছে। খাপনি যখন-তখন গর্ধ করিয়। 
থাকেন যে, বজেরও দারুণ তেজ অনায়াসে সছা করিয়া, 
অমরনগরী অসহায়বৎ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তবে আজি 
কেন আমার ক্ষুদ্র তেজে মন্তক অবনত করিলেনণ জাঁপনি 
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ইহাঁও বলিয়া! থাকেন, দক্তোলির ভয়ানক বিশ্ব িরিতও 

আপনাকে অণুমাত্র চকিত করিতে পারে ন1। তবে আজি 

কেন আমার সামান্য হুষ্কারে অভিভূত ও বধিরীকৃত 

হইলেন? অথবা, ভগবানের বিরোধী হইলে, সামান্য হেতু- 

তেও অসামীশ্য ভয়ের আবির্ভাব হয় । তখন তৃণও অজগরের 

ন্যায় দারুণ বিভীযিক] প্রদর্শন করে। ফলতঃ) তখন সমুদায় 

সংসারই যেন একমাত্র ভয় ও উদ্বেগের আধারবৎ প্রতীয়- 
মান হয়| অধুনা, ইহাই অবধারণ করিয়া, কায়মনে ও 
সর্ববান্তঃকরণে মেই পরমপিতা মহেশ্বরের পদানত হউন । 

তিনি অপরাধী অবোধ তনয় বলিয়া, অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। 
গাপের ভার পূর্ণ হইলে, পঙ্কপতিত হম্তীর ন্যায় যখন 
এক কালে মগ্ন ও অবসন্ন হইবেন) তখন আর উদ্ধারের 

কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না । অতএব এই বেল! মাবধান 

হইয়াঃ আত্মার উদ্ধারমার্গ নিরর্গলিত করুন। চলুন, 
পিতাপুজ্রে দেই জগহপিতার দ্বারে সমাগত ও তদীয় 
পরপ্রান্তে পতিত হইয়া, অনুষ্ঠিত পাঁপের পরিহার জন্য 

সকরুণ চিত্তে ক্ষম। প্রার্থনা করি। তক্তবত্মল ভক্তের 

বাসনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। | 

তাঁত! তীহাকে পাইবার জন্য অধিক দূরে গমন বা 

অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। তিনি হৃদয়ের 

ধন, হৃদয়েই সম্পিহিত আছেন ।'যাহারা তাহাকে দূর ভাবে, 

তিনি তাহাদেরই দূরবর্তী হইয়া থাকেন। হুদয়গ্রন্থিছেদন- 
পূর্বক, বিরুদ্ধবুদ্ধিত্যাগপূর্ব্বক, অনাত্মজ্ঞানবিসর্জৰনপূর্ববক, 

আমি আমার ইত্যাকার অভিমাঁনপরিহারপূর্ববক। তিনিই 
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কর্তা, তিনিই হর্ভা ও তিনিই পাতা, এইগপ্রকার ভাবন! 

পূর্বক, তিনিই সত্য ও তিনিই সৎ, ইত্যাকার কল্পনা! পূর্ববক, 

এবং আমি কিছুই নহি, তিনিই আমার সর্ব্বেসর্ববা পরমপ্রভূ, 

এইরূপ চিন্ত। পূর্বক, ভক্তিভরে, শ্রদ্ধাতরে ও প্রেমভরে 

একাস্তিক চিন্তে পাগী আমায়, অধম আমায়, পতিত আমায়, 

দুক্কৃতী আমায় হতভাগ্য আমায়, সন্তপ্ত আমায়, শোঁকে 

তাপে জর্জরিত আমায়, মোছে বিষাদে অবসন্ন ও ক্ষ 

আমায়, সংসার-রূপ গভীর গহ্বরে অথব। ঘনঘোর নিবিড় 

অন্ধকুপে পতিত আমায়, পাঁপে অধর্থে নিস্তেজ নিঃশক্তি ও 

নিরবলম্ব আমায়, বুদ্ধিদোষে ও কর্মাদোষে ক্লিট ও বিভ্রষউ 
আমায় উদ্ধার করুন বলিয়া, পরম পবিত্র ভাবে আহ্বান 

করিলে, তিনি ব্যাকুল ও বিত্রতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ আবিভূত 
হইয়া, সমুচিত করুণ! প্রদর্শন ও আশ্রয় প্রদান করিয়! 
থাকেন। আপনি এই অসার এশ্বধ্যের অভিমান ত্যাগ 

করিয়া, ক্ষণবিনশ্বর আধিপত্য-গর্বব বিসঙ্জন করিয়া, 

সর্বনাশ-করী অহংমম্যত! পরিহার করিয়া, অধঃপাতিকর 

বিষয়ানুরাগ বিসর্জন করিয়া এবং নরকবত অতিদুষিত 
প্রভৃত্বলিপ্নায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, সর্ববথ! নির্মল, 

নিঃসঙ্গ, নির্কিরুদ্ধ, নিদ্বন্, নিক্কাম, নিরীহ, নির্মীয় ও 
নিফপট হইয়া, এরূপ অকপট ভক্তিতরে অন্তরে অন্তরে 

সেই প্রেমময়, আত্মময়। জ্ঞানময়। চিন্তাময়। . ইচ্ছাময়, 
মায়াময়, লীলাময়ঃ আনন্দময়, বিজ্ঞানময়) অশোক) অপাঁপ- 

বিদ্ধঙ্গ) জনার্দি, অনন্ত, অচিন্ত্য, অনির্ববাচ্য, নিরুপাধি। 

নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, নিরাময় নিত্যানন্দ, নিরিক্দ্িয় নির্লিপ্ত, 
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শংস্বরূপ, সনাতন; সচ্চিদানন্দ, সর্ধবরূপ, সৎপতি, সত্তময়। 

স্বয়ংপ্রভ, স্বপ্রকাশ, স্বন্বরূপ, সত্যরূপ, সর্ধ্বেপাধি, সর্বগতি। 

পরমপুরুষ পরমাত্বা, পতিতপাঁবন। পরাৎপর, পরমানন্দ) 

পরমপূর্ণ, পরমগতি ভগবানূকে আহ্বান করুন, এই মুহূর্তেই 
পাপ-তাঁপ বিগলিত, রোগ-শোক নিরাকৃত। বিষাঁদ-অবসাদ 

বিদলিত, ভয়-ক্ষয় পরাহত, আবেগ-উদ্বেগ দুরীভূত ও 

আধি-ব্যাধি পলায়িত হইয়া, আত্মা ও প্রাণ বিকসিত। 

অপার আনন্দ প্রাদুভূতি এবং দিব্য ভাব সমাগত হইবে । 
তখন আর প্রমাঁদকরী, উন্ম্করী ও অবসাদকরী বাসন।- 

পিশাচীর বশীভূত হইয়া) অনুতাপকরী, পরিতাপকরী ও 
সন্তাপ-শতকরী আসক্তির বিধেয় হইয়।, ব্যামোহকরী, 

বিমোহকরী ও মহামোহকরী মমতার ক্রীতদাস হইয়া 

এবং সর্ববনাশকরী, আত্মনাশকরী ও জ্ঞাননীশকরী সংসার- 

স্পৃহার অনুপারী হইয়া, ধর্ম, সত্যে, শান্তিতে ও তৎ- 
সমূদায়ের আধার পরমবিধাতা। সনাতন ভগবানে অনথ করী, 

বিপরধ্যয়করী ও বিভ্রংশকরী বিদ্বেষবুদ্ধি স্থাপন পূর্বক 

অনর্থক কল্পিত স্বখ বোধে দারুণ-ছুঃখভার-সংগ্রহ-কামনায় 

পরমপ্রিয়তম পুত্র কন্যা; প্রীতির অনস্ত উত্ম প্রেমময়ী 

ভার্ধ্যা, প্রণয়ের আদিম সোপান পরমপ্রীতিময় বন্ধুত! 

এবং স্নেহের সাক্ষাৎ গ্রতিম! একগ্রাণ সহোদর ইত্যাদিকে 

শত্রু ভাবিয়া, অকারণে ও অকাণ্ডে এরূপ ব্যাকুল, বিব্রত ও 

বিধুর হইতে হইবে না। 
তাত! ঈশ্বর-বিছেষের অনস্ত বিড়ম্বনা সাক্ষাৎ অব- 

লোকন করুন। আপনি সেই বিদ্বেষের পরতন্ত্রতাবশতঃ 
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সর্ববলোকম্পৃহণীয় অসুল বিষয় জম্পদেও অণুমান্র হ্খ 
অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন না! ইহা! অপেক্ষা বিড়ম্বনা 

আর কি হইতে পারে! লোকে বহুবিধ যত্ব ও আয়া 

সহকারে প্রাণ-নির্র্বিশেষে যে পুজ্রেব পরিপাঁলন করে, 
আপনি সেই বিদ্বেষের বিধেয়ত! প্রযুক্ত তাদৃশ স্নেহনিধি 
পুত্রকেও স্বহস্তে সংহার করিতে সংকুচিত নছেন। ইহা 
অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! আপনার সহায় 
সম্পদ্ ও সাধন প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাঁই। -তথাপি যেন 
তৎমমুদায় বিবজ্ত্বিতের ন্যায়, আপনি সর্বদাই শঙ্কা ও উদ্বেগে 

কালযাপন করেন। ইহ! অপেক্ষা বিড়ম্থনা আর কি হইতে 

পারে! ইন্দ্রাদি লোকপাঁলগণও দৃকৃপাতের যোগ্য বলিয়া 
আপনার মনেও ধারণ! হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণ শিশু 
আমি আপনার নিরতিশয় অস্তথখ ও অস্বস্তির হেতু হইলাম | 
ইহ অপেক্ষা বিড়ম্বনা! আর কি হইতে পারে! আপনার 

রোগ নাই, শোঁক নাই, সন্তাপ নাই। তথাপি আপনার 

মুখশোষ, দৃষ্টিশোষ ও শরীরশোষের সীম! নাই। ইহ! 
অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? শুনিয়াছি, 
আপনি আর পূর্ধ্বের ন্যায় নিদ্রান্থখ অনুভব করিতে 
পারেন না। বীণা বেণুর স্রমধর' বঙ্কারও, ঘোর গভীর 

ব্বিন্কর্জিতের ন্যায় আপনার কর্ণ ব্যথিত করিয়! থাকে! 

এ সকল ঈশ্বরবিরোধের সাক্ষাৎ-প্রসব দারুণ বিড়ম্বন! ভিন্ন 
আর কি হইতে পারে! অধুনা, ইহাই চিন্তা করিয়া 
সমুদায় ছুশ্ুবৃতি পরিহার পূর্বক শান্ত ও শুদ্ধ হইয়া, 
সরল চিত্তে ও অকপট ভাবে পরম পুরুষ ভগবানের পথে 
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প্রাণ-মন প্রেরণ করুন। সম্দাঁয় বিড়ম্বনা এই মুহূর্ত 
তিরোছিত ও সমুদায় আস্মগ্রানি এই মুহূর্তেই পরাহত হইয়া 
ঢুরন্ত সংসারতাঁর পরিহ্ৃত ও চরম নির্কৃতি সমাগত হইবে | 

পল জর 

একাদশ অধ্যায়। 
ঈশ্বরের অনন্ত মহিম।। 

তাঁত! উদ্ধত হইলে যেরূপ আশু পতন হয়, এরূপ 

আর কিছুতেই নহে । আবার বিনয়ী হইলে যেরূপ আপু 
উন্নতি হয়, সেরপও আর কিছুতেই নহে। যে বৃক্ষ যত 

উন্নত হয়, ঝটিকাঁর আঘাতে তাহার পতন তত সম্তবিত 

হুইয়। থাকে। কিন্তু অতিবিনত লতাদির তদ্রুপ সম্ভাবন। 

নাই। ইহা! প্রকৃতির স্বভাবদিদ্ধ নিয়ম। ভাবিয়া দেখুন, 

আপনি বিনয়গুণেই পিতামহকে সন্তুষ্ট করিয়া, অভিলধিত 

বর প্রাপ্ত হয়েন। উদ্ধত হইলে, কখনই কৃতকার্ধ্য হইতেন 

না। মহাপ্রভাব শুক্রাচারধ্য কহিয়াছেন, ভগবানের 
বিরোধি-পক্ষে অভ্যুত্থান অপেক্ষ! উদ্ধত্য আর কিছুই নাই। 
লৌকিক-উদ্ধত্যের অনেক সময়ে পরিহার লক্ষিত হয়। 

কিন্তু পারলৌকিক উদ্ধত্যের কোন কালে কোন রূপে 
পরিহারপ্রাপ্তির সন্তাঁবন! নাই। উহু। লোকের অতর্কিত 
বিপৎ ও আকম্মিক অধঃপাঁত সমুদ্ভাবন করে। কিছুতেই 
সেই অধঃপাতের নিবারণ হয় না। অতএব আপনি আগ 
তবিষ্যমাণ স্বকীয় অনিবার্য পতন অবধারণ করিয়া, সেই 
দেবাদিদেব পরমদেবের পাদমূল আশ্রয় করুন। নতুবা 
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শাপনার নিস্তার নাই। বলিতে কি, শাপনি ধে ব্রঙ্গীবরে 
ইন্্রাদি লোকপালদিগকে খব্বাকৃত করিয়া, সমুদায় সংসার 
অধিকৃত করিয়াছেন, ভগবানের সহিত বিরোধসময়ে মেই 
রক্মবরও পর্ধ্যাপ্ত হইবে না। কেননা, সেই ভূমাপুরুষ 
ভগবান্, ব্রহ্মাদিরও একমাত্র নিয়ন্ত! । আমি স্বকীয়- 
মৃত্যুপরিহারের জন্য ছলনাপুর্ধবক আপনাকে বিভীষিত 
করিতেছি না। পূর্বেই বলিয়াছি, যাহারা ঈশ্বরের পথে 
অভিমুখীন, তাহার! মৃত্যুকে তয় করেনা; প্রত্যুত, মৃত্যু 
তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকে। আপনার ন্যায় পরমার্থ, 
পরাধ্ঘুখ ধর্মদ্বেধী আত্মবিশ্বৃত পুরুষগণের জন্যই মৃত্যুর 
ষ্টি হইয়াছে এবং যেখানে তাদৃশ কুপুরুষগণের বাস, 
সেইখানেই মৃত্যু স্বয়ং প্রতৃত্ব ও অধিকার বিস্তার করিয়া 
থাকে। সংসারে এরূপ পুরুষগণের অভাব নাই, 
্তরাং, মৃত্যুরও প্রভূত্ব-বিস্তারের সীমা নাই। আঁপনি 

'বৃথ। অহংকারে উদ্ধত হইয়া, অকৃতাপরাধে যাত্র তন্ত্র 
ছুরিবার দণ প্রয়োগ করেন এবং লোকে কষুদ্প্রাণ বলিয়া 
তাঁহার প্রতিকারে সমর্থ নহে, এই সাহসে ভগবানেরও 
সহিত বিরোধ-কারিতায় প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। কিন্তু এই 
মুহুর্তে সেই মহাপুরুষ মহেশ্বরের প্রেরিত মৃত্যু আক্রমণ 
করিলে, আপনি ও আপনার এই কল্পিত রাজদণ্ড এবং এই 
শবিস্তুত সহায়-সম্পদ্দ ও অতুলিত বলবাহন কোথায় থাকিবে, 
তাহা একবারও চিন্তা করেন না! তাত! এইপ্রকার 
চিন্তা না করিলে, নরকেও স্থানপ্রাপ্তির সম্ভবনা নাই। 
অধুনা, কেবল ইহাই ভাবিয়া, আমি আপনার জন্য নিরতি 
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শয় ব্যাকুল হইয়াছি। পিতা আপনি জানিয়। শুনিয়া 
অনন্ত নরকে পতিত হইবেন, ইহ! অপেক্ষা পিতৃ-গত-প্রাণ 
পুত্রের দুর্বিষহ দুঃখ আর কি হইতে পারে! অতএব 

আপনি অন্ততঃ পুক্র ভাবিয়া! মদীয় বাক্যে কর্ণপাত করুন। 

অথব1, এই সর্ববভূবন-প্রকাশক সর্ধনাক্ষী 'প্রভাকরকে 

জিজ্ঞাসা করুন, ভগবানের অপার মহিমা ও অনন্ত শক্তি 

অবগত হইবেন| কিংবা এই সর্ধবতৃবন-ভূষণ নক্ষত্রপতি 

চন্দ্রমীকে, এই সর্ববজীব-নিকায়-ভূত মাতৃরূপ! পৃথিবীকে, এই 

সর্ববজীব-জীবন-স্বরূপ দেব পবনকে, এই সর্বব্যাপী সর্ববাধার 
আকাশকে, এই সর্বান্তর্গত তেজোরূপী অগ্রিকে, এই 

সর্ব-শীতল অযুতবাহী সলিলকে অথবা এই অনন্ত কোটি 
ব্রঙ্মাণ্ডের এক একটী পরমাণুকে জিজ্ঞাসা করুন, সেই 
সর্বস্বরূপ বিজ্ঞানপুর্ণ কেবলানন্দ কৈবল্য-নিয়ন্তা। জ্বানদাত। 
বুদ্ধিপ্রেরয়িতা পরমমবিতা! ভগবান্ অনন্তের অনন্ত বীর্ধা, 
অপার বিভবঃ অসীম এশ্বর্ধ্য ও অগাধ মহিমা জানিতে 

পারিবেন । অথবা, আপনি আপনাকেই জিজ্ঞাস! করুন, 

এ বিষয় সুস্পষ্ট অবগত হইবেন। আপনার প্রত্যেক 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্নিবিষ্ট প্রত্যেক লোম, লোম 

সকলের অন্তর্নিবিষ্ট প্রত্যেক কৃপ, কৃপসমূহের মধ্যগত 
প্রত্যেক শিরা, শিরা সকলে প্রবাহিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু 

এবং রক্তবিন্দুতে অধিষ্ঠিত সমুদায় শরীরস্থিতি ইত্যা্দিকে 
জিজ্ঞাসা করুন, তার স্বরে অন্তরে অন্তরে উত্তর পাইবেন 
যে, সেই আঁদি-চৈতন্য, আদি-ভূত, আদি-জ্ঞান, আদি-সর্বব, 
আদি-ক্ষেত্র ও আদি-গতি আদি-দেবের মহিমার পার নাই, 
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শক্তির নীষ্ষা নাই, এঁশ্বর্যের ইয়া নাই, জ্ঞানের অন্ত নাই, 
করুণার শেষ নাই এবং ক্ষমার উপম| নাই। আচার্য্যগণ 

কহিয়। থাকেন, স্বয়ং বুঝিতে ন1 পাঁরিলে, অন্যের নিকট 

জিজ্ঞান] করিবে । বিশেষত$, ঈশ্বরবিষয় অতিছুরূহ। 

জিজ্ঞাসা ভিম্ন কখনই বুঝিতে পারা যায় না। আবার, 

আঁপন! আপনি উহ! জিজ্ঞাল! করিয়া) যেরূপ বুঝিতে পার! 

যায়, অন্যকে লিজ্ঞাসা করিলে, সেরূপ ঘটিবার সন্তাবন! 

নাই। ৃ 

পুনশ্চ, এই গিরিরাজ কাহার বলে তৃগর্ভ-বিদারণপূর্ববক 

আকাশে উচ্চ শির বিমারিত করিয়াছে? এই তরুবর কাহার 

বলে তাদৃশ অণুবৎ ক্ষুদ্র বীজের গভ/ হইতে ঈদৃশ বিশাল 
দেহ আবিষ্কত করিয়াছে? এই পৃথিবী কাহার বলে 

গুরুতর ভারপরম্পর! বহন করিয়াও, রলাতলে গমন করি- 

তেছে না? এ সুর্য্যাদ্দি জ্যোতিক্ক সমুদায় কাহার বলে 
নিরবলম্ঘ আকাশে অবস্থিতি করিয়া, যথাকালে ও যথ!- 

রূপে স্ব স্ব কর্তব্য সাধন করিতেছে? এই বায়ু কাহার 
বলে সর্বত্র গতিশীল হইয়া, লোকের প্রাণ রক্ষা করিতেছে £ 

এই জড়পিগুযাত্র স্কুল শরীর কাহার বলে বর্ধিত হইয়া, 
যথ| নিয়মে বাল্য, কৌমার ও যৌবনাদি দশা ভোগ করিয়] 
থাকে? চক্ষু, শ্রোত্র ও রসনাদি ইন্দড্রিয়গণ কাহার বলে 
স্বস্ব-বিষয়ভোগে সমর্থ হয়ণ আপনিই বা কাহার বলে 

অধিরাজ-পদ্রবী প্রাপ্ত হইয়া, অখণ্ড মেদিনীর যাবতীয় 

ধব্য্য আত্মপাৎ করিয়াছেন? আত্মাতিমান-পরিহার- 

পূর্বক শুদ্ধ-বু্ধ-স্বস্থ হদয়ে এই মকল ভাবিয়। দেখুন, মেই 
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শুদ্ধ-চৈতন্য, স্থিতিনিতা, অনুভবস্বরূপ, জ্ঞানময়, গুণমাত্র- 

রূপ, কৈবল্য-বিধাতাঃ পরমবিধাতা, ভূমাপুরুষ, আদিদেব) 

পরমদৈবত, সচ্চিদাননদ ভগবান অনস্তের অনন্ত বীর্ধ্য 
ও অপার মহিমা বুঝিতে পারিবেন। 

ফলতঃ, সমস্ত সংনার এই রূপে অধিমংবাদে যাঁহাকে 

একমাত্র ঈশ্বর ও নিয়ন্তা ভাবিয়া) অথবা একমাত্র প্রভূ ও 

পোষক ভাবিয়া কিংবা! একমাত্র পাতা ও বিধাঁত। ভাবিয়া, 

তথব! একমাত্র ভর্ত। ও পরিত্রাত। ভাবিয়!, কিংবা একমাত্র 

পাবয়িতা ও পালয়িতা ভাবিযা) অথব! একমাত্র রক্ষিতা ও 

সবিতা ভাবিয়!, কিংবা একমাত্র ভাবয়িতা ও গ্রকাশয়িতা 

ভাবিয়া, অথবা একমাত্র আদি ও অবধি ভাবিয়1, কিংব| 

একমাত্র প্রাণ ও আত্মা ভাবিয়া, অথবা একমাত্র সন্ত। ও 

সৎস্বরূপ ভাবিয়া, কিৎব। একমাত্র গুরু ও শাস্ত। ভাবিয়া, 

অথব1 একমাত্র পিতা ও জননী ভাবিয়া, কিংবা! অদ্ধিতীয় 

আত্মীয় ও পরম 'বান্ধব ভাবিয়া, অথবা সাক্ষাৎ আনন্দ 

ও চৈতন্য ভাবিয়া, কিংবা সাক্ষাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য 
ভাবিয়া, প্রতিক্ষণে প্রতিমুহ্র্তে প্রতিপদে খাহার অপার 
মহিমা ও অনন্ত এশবধধ্য ঘোষণা করে, আপনি কি সাহসে, 
কোন্ বুদ্ধিতে অথব। কাহার বলে সেই সতা-চৈতন্য, 
ওদিরূপ।ঃ কেবলানন্দ, তেজঃ-স্বরূপঃ পরমশান্ত, অগাধ- 

বোধ, অনন্তজ্ঞান, সর্বশক্তি, সর্বজ্ঞ, সর্বমঙ্গল, সর্ব্বস্বরূপ, 
সর্ববন্ব-ভূত, পরমদেব ভগবানের বিপক্ষ পক্ষে অত্যুর্থিত 
হইয়াছেন? নিশ্চরই আপনার বুদ্ধি-বিপর্যয় উপস্থিত 
হইয়াছে। নিশ্চয়ই আপনার আত্মদেবতারা অপ্রসন্ 
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হইয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনার সদ্যোমৃত্যুর অভিলাষ 

হইয়াছে । অথবা নিশ্চয়ই আপনার উম্মাদরোগের আবি- 
ভাব হুইয়াছে। 

তাত! পুনরায় আমার পরমপ্রভু, পরমপি, পরম- 
পদ, পরমস্থান ও পরমশক্তি স্বরূপ মেই চরাচর- 

বিধাতা), অজর, অশোক, অপাপ-বিদ্ধ, অভয়) অমর, অব্ূপ, 

অগেহ, অদেহ, অনাদি, পূর্ণাতি-পূর্ণ, পরমাতি-পরম, 
শুদ্ধাতি-গুদ্ধ ভগবান্ অনন্তের অনন্ত এশর্যয ও অসীম 
মহিমা শ্রবণ করুন। পূর্বে এই সংসার কিছুই ছিল না। 

কেবল নিরবচ্ছিন্ন গভীর অন্ধকারব্যাপক হইয়া ছিল। 

সেই ভূমা পুরুষ ইচ্ছা করিলেন, তৎক্ষণাৎ কতিপয় 

পরমাণু প্রাছুভূতি হইয়া, তদীয় আদেশে এই প্রকাণ্ড 
বন্ধাণ্ড দূপে প্রকাশিত হইল । পুনরায় তিনি ইচ্ছ! 

করিলেন, এ জড় জগতে তৎক্ষণমান্রে জীবন সঞ্চরিত 

ইইল। তাহাতে বিবিধ বৃক্ষলতাদি আবিভূত হইল, 
নানাজাতীয় জীবনিচয় সমুদ্ভুত হইল, জগত-প্রাণ 
পবন সহ্স! প্রবাহিত হইয়া উঠিল, বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যের 
আবিষ্কার হইল এবং চন্দ্র হূর্য্যাদির আবির্ভাব হইয়া, 
প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ পূর্বক সহসা! আলোক প্রসারিত 

হইল। ফলতঃ। তদীয় ইচ্ছামাত্রে নিদ্রিত জগত যেন 
সহম! জাগরিত হইয়া উঠিল! সমুদয় শূন্য পূর্ণ হইল, 
সমুদায় নিবিড়ত! প্রসারিত! হইল, সমুদয় জড়তা সজী- 
বতা হইল এবং সমুদায় অশক্তিত| সচেউটতা হইল। 
সঙ্গে সঙ্গে রীতি, নিয়ম। ব্যবস্থা ও শৃঙ্ঘলা প্রভৃতির অপূর্বব 
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বৈচিত্র্য উপস্থিত হইল; যাহার ঘা সীমা, তাহার বন্ধন 
হইল; যাহার য1 মর্ধ্যাদা, তাহার স্থাপন হইল | পরম্পর 
সামগ্রস্ত ও সহুকারিতার যতদূর প্রয়োজন, কোন অংশেই 
তাহার ক্রুটি রিল না| যাহা কারণ, তাহাই কোন স্থলে 
কার্ধ্য হইয়া, আবার যাহ! কার্ধ্য, তাহাই শ্থলান্তরে কারণ 

হুইয়া, পরম্পরের অবিঘাতে বিশ্বব্যাপারমমাধানে প্রবৃত্ত 

হইল। সেই আঁদিতে যে রূপে-প্ররুত্ত হইয়াছে, আজিও 
তাহার অন্যথ। নাই। কোন কালে যে অন্যথা হইবে, 

তাহারও সম্ভাবনা! নাই। দেখুন, সুর্ধ্য প্রতিদিন উদ্দিত 

ও অস্তমিত হইতেছেন। কোন কালে তাহার উদয়ান্তের 

কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না| বায়ু আবহমান 

কাল সেই রূপেই প্রবাহিত হইতেছে । আকাশ আবহমান 
কাল সেই রূপেই প্রসারিত হইয়া আছে। পৃথিবী 
অবাহমান কাল সেই রূপেই ধারণ বা বহন করিতেছেন । 

তেজ আবহমান কাল মেই রূপেই উদ্দীপিত হইয়া 
আছে । জল আবাহমান কাঁল সেই রূপেই আপ্যায়ন 

বিধান করিতেছে । জন্ম মৃত্যু, হাস বৃদ্ধি ও ক্ষয় উদয় 

ইত্যাদি আবহমান কাল মেই রূপেই প্রবর্তিত হইতেছে। 

এই রূপে সেই আদি-ভূত অধি-চৈতন্য জ্ঞানম্বরূপ 

বিজ্ঞানময় বোধাতীত অবাগৃবিষয় অগাধ-সত্্ব দুরভিভব- 
বিভব পরম-বিভু পরাতিপর ভূমাপুরুষ মহেশ্বরের ইচ্ছা. 
কৃত নিয়ম ও ব্যবস্থা সকলের কোন কালে কোন রূপে 
অনাথ! বা! বিচালন1 দেখিতে পাওয়া যায় না! কিন্তু 

লোকে আজি যাহ বিধান করে, কালি তাঁহার অন্যথ! 
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করে এবং স্বয়ং অন্যথা না করিলেও, বিবিধ দুর্লকষ্য 

হেতৃতে তাহাঁর অনিবার্য বিপর্ধ্যয় সংঘটিত হইয়া থাকে। 

আরও আশ্চর্যের বিষয়, কতকাল হুইল, নুয্য চন্দ্রার্দির 

সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি তাহার! পুরাণ হইল না। যুগের 

পর যুগ অতিবাহিত হইতেছে, প্রলয়ের পর প্রলয় প্রবা- 

হিত হইতেছে, তথাপি লোকে সেইরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি 

ও আঁদর সহকারে একান্ত অভিনবের ন্যায় ও অতিমান্র 

অদৃষট-পূর্ব্বের ন্যায়, সুয্য চন্দ্রা্দির দর্শন করিয়া! থাকে। 
আপনি সমাহিত ও শুদ্ধ চিত্তে এই সকল চিন্তা করিয়া, 

আত্মজ্ঞান সাধন পূর্বক, ভক্তিযোগ অভ্যাস পূর্বক, 

শ্রদ্ধা প্রেম অবলম্বন পূর্ববক, হুদয়গ্রস্থি ছেদন পূর্বক, 

মনোমালিন্য ক্ষালন পূর্বক, সেই অনাদিনিধন পরম- 
শাশ্বত অপারবিভূতি অপরিভীব্য অনির্দেশ্যরূপ অচিস্ত্য-গতি 

অগাধভাব অনন্তপ্রভাব সর্বাশ্রয় সর্ধবস্বরূপ ভক্তবৎসল 

অকিঞ্চননিধি এক-বন্ধু ভগবানের অমীম 'মহিমা অবগত 

হউন। 
তাত! বেদবাঁদী খধিগণও বলিয়া! থাঁকেন, সেই 

অচিন্ত্য-পুকষ শিবস্বরূপ ভগবানের মহিমার পার নাই। 
তিনি ক্ষণমধ্যেই এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। 
অর্থাৎ আদিতে অধ: উর্ধ পার্থ বিপার্খ সমুদায় স্থানই 

শৃন্য ছিল। কেবল একমাত্র তিনি ছিলেন। কালবশে 
তাহার বনু হইতে ইচ্ছা! হইল ; তৎক্ষণীৎ নক্ষত্রের পর 

নক্ষত্র, তারকার পর তারক! ও গ্রহের পর গ্রহ অগণিত 

'খ্যায় সমস্ত হইয়া, উর্ধগথে আকাশ-বিভাগে ধাবমান 



প্,  যোগভাষহ। 

হইল। আর, নদীর পর নদী, নমূদ্রের পর সমুদ্র, জীবের 
পর জীব, উদ্ভিদের পর উতভুদ, পর্বতের পর পর্বত ও 

বনাদির পর বনার্দি অসংখ্যেয় দূপে আবিভূতি হইয়া, 

তাধোদিকে পৃথিবীর কলেবর পূর্ণ করিল। তাহাতে দিগ্ 

বিদ্রিকি কোন স্থানই আর শূন্য রহিল না। পুনশ্চ, স্থষ্টির 
কোন রূপে ক্ষয় ও ক্লেশ উপস্থিত ন! হয়) তজ্জন্য তিনি 

জন্ম মৃত্যুর নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিলেন। বুদ্ধিমান পুরুষ 

স্বতঃ পরতঃ এই সকল পরিকলন পূর্বক সেই অনাদি ঈশ্বর 

ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, দেহ মন সন্নিহিত করিয়া, 
ফলতঃ আপনার যথাসব্রন্ব ন্যস্ত করিয়া, সর্বথা অভয়, 

অশোক ও অধৃত প্রাপ্ত হয়েন। আপনিও তীহাদের 

অবলম্থিত পদবীর অনুসরণ করিয়া, আপনার আমন্নতর- 

বর্তী, অবশ্স্তাবী ও অপ্রতিবিধেয় অধঃপাত অপাকৃত করুন। 
বালক আমার কথায় বিমতিতা-্থাপনপূর্ববক অনর্থক অনন্ত 
নরকদ্বার উদ্বাটিত করিবেন না। 

ঘবীদশ অধ্যায় । 

ভক্তি ও সত্যের মাহাত্ম্য ৷ 

দেবর্ধি কহিলেন, দৈত্যপতি এই বাক্যে হান্ 
করিলে, পরমভাগবত মতিমান প্রহ্লার্দের অভিমান ও 

অমর্ষের পরিসীমা! রহিল না। লৌকিক পক্ষপাত যখন 
লোককে একান্ত বিচলিত করে, তখন পাঁরলৌকিক গপক্ষ- 
পাতের কথ। আর কি বলিব? তিনি পিত। মাতা ধন 
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জম বিষয় বিভব সমুদায় ত্যাগ বা তুচ্ছীকৃত করিয়া, এক- 

মাত্র ভগবানেই আনদক্ত হুইয়াছিলেন। এমন কি) সেই 

অনন্ত পুরুষ তগবাঁনই তাহার ক্রীড়া, ক্রীড়নক ও 

ক্রীড়ার মহুচর হইয়াছিলেন। তিনি শয়নে, স্বপ্নে, আমনে, 

বদনে, উপবেশনে, আমোদে, উৎসবে, ফলতঃ সমুর্ধায় 

সাংনারিক ব্যাপরেই ভগবানকে দর্শন করিয়া, একমাত্র 

সেই দর্শনামোদেই মগ্র হইয়া থাকিতেন। অথবা, প্রকৃত 

ভক্তিযোগের স্বভাবই এই, উহা! সমুদায় বাহু ব্যাপার 

বিস্তৃত করাইয়া) একমাত্র সেই পরম পুরুষেই আবদ্ধ 

করিয়া রাখে | তাহাতে সংমারের সখ অন্ুখ, হর্ষ বিষাদ, 

উত্মব অনু্নব) প্রেম অগ্রণয়। কোন বিষয়ই আর 

প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় না। স্বরং মৃত্যু সাক্ষাৎকারে 
উপস্থিত হইয়া, দগুহস্তে বিভীষিক! প্রদর্শন করিয়াও, 

বিচলিত করিতে পারেনা। অথবা, সাক্ষাৎ অম্ুতের 

প্রলোভনও পশ্চাৎপদ করিতে সমর্থ হয় না। লোকের 

ক্রোধ হিংসা, আদর অনাঁদর এবং অবেক্ষ। অনবেক্ষাও 

কিছুই করিতে পারে না। ভক্ত-পুরুষ এই রূপে নখুদায় 

তুচ্ছ করিয়া, উদ্দাম আোতম্বিনীর ন্যায়, একোদগ্র হইয়া, 

ঈশ্বরের পথে অনাহত ধাবমান বা প্রবৃত্ত হয়েন; কোন- 

রূপ বিত্ব বিঘাতে পদমাত্রও পরাহত হয়েন না। প্রত্যুত, 

নিরতিশয় অমর্ষভরে তাদৃশ বিদ্ব বিঘাতের নিরাকরণ 

করিয়া, আপনার অভিলধিত সাধনে ম্বতঃ পরতঃ যত্র- 

বান হয়েন। এইপ্রকার ভক্তির ফল প্রত্যক্ষ। ত৪ৎকাপে 

যে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, কোনপ্রকার এহিক 
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আনন্দই তাহার সমান হইতে পারে না; ভ্রিভুবনের এফাঁ, 
পিপত্য প্রাপ্ত হইলেও) সেই আনন্দের বিনিময় করিতে 

অভিলাষ হয় না। পরমার্থপরায়ণ খধিগণ এ বিষয়ের 

নিদর্শন । শ্থতরাং, প্রহ্লাদ ঘে পিতার এঁশর্ধ্য তৃণবৎ 

জ্ঞান করিযা, তদীয় হাঁন্তে অসহমান হুইনেন, তাহাতে 

বিশ্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে 1 

তিনি ক্রোধভরে জলদ-গন্তীর স্বরে দৈতাপতিকে পুন 

রায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন! নিশ্চয়ই বুঝি- 

লাম, আপনার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে । সেই 

জন্ত উপদেশ.কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। এ দেখুন, 
দেবগণ আকাশে অধিষ্ঠান পূর্বক আপনার মদ্যোভাবী 
বিনিপাত প্রতীক্ষা করিতেছেন। এ দেখুন, আপনাব 
গ্রহ-দেধতাঁরা অপ্রসন্ন চিন্তে নিরন্তর কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া, আপনার অবশ্যস্তাবী অমঙ্গল আহ্বান করিতে 

ছেন। এ দেখুন, স্বয়ং মৃড্যু দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া, 

আপনাঁর শিরে সদ্যঃ পতিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে । 
যাহারা বিশ্বরূপী বিশলম্বূপ পরমপুরুষ ভগবাঁনে 
বিমতিতা স্থাপন করে, তাহাদের পতনকালে এইপ্রকার 

শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাঁকে। 

তাত! আপনি যাহা ংকল্প করিয়াছেন, কখনই তাহা 

সিদ্ধ হইবে না। কেননা, সত্যের প্রাণ কোন কালেই 

আঁহত ও বিনষ্ট হয় না। সমুদায় নংলার একত্র হইলেও, 

সতোর প্রাণে অথুমাত্র আঘাত করিতে পায়ে না, একাকী 

আপনার কথা আর কি বলিব? আপনি ইতিপূর্বে কতবার 
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চেষ্ট। করিয়াছেন; আমাকে সংহার করিতে পারেন নাই। 
তথপি, আপনার হ্বত্প্রতীতি হইল না! এইবার আপ- 

নাকে প্রতাক্ষ প্রদর্শন করিব যে, যাহারা সত্য-পুরুষ 

 আদি-দত্য, ভগবানে আত্ম! সমর্পণ করে, তাহাদের কোন 

কালে কোন রূপেই বিনাশ নাই। তাত! এ দেখুন, 

্ষুদ্রপ্রাণ চটক হুদূরবন্তী আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত, 
হইল; উদার কোন অঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। 

কে উহাকে এ রূপে প্রতিদিন রক্ষা করিয়া থাকে ? আপনি 

কি ইহা একবারও চিন্তা করেন৭ আমার দৃঢ় প্রতীতি, 

আছে, ঈশ্বর সহায় থাকিলে, চটকের ন্যায়, অনায়াসেই 
গত হইতে পার! যায়। আমি এই মুহূর্তেই তাহা প্রদর্শন 

করিব। শামি এতদিন যত্বপহকারে যে ভক্তি ও প্রেম 
শিক্ষা করিয়াছি, অদ্য সর্বলোক-মমক্ষে তাহার পরীক্ষ। 

প্রদান করিব। আপনি স্থির হইয়া) অবলোকন করুন 
এবং অবলোকনপূর্ববক ইহাই অবধারণ করুন, যে, ঈশ্ব- 

রের পথে, মত্যের পথে, শান্তির পথে অথবা ধর্মের পথে 

এঁকান্তিক অভিমুখীন ব্যক্তিগণের জলে, অনলে, হলাহলে, 

শস্ত্রে, বন্ধনে, অরণ্যে, রণে অথবা। অন্য কুত্রাপি মৃতু 

নাই। যাহার! ভাদুশ বিধানে তাহাদিগকে মৃত্যুযুখে 
পাতিত করিতে সংকল্প করে, মৃত্যু স্বয়ং উদ্যত. হইয়া, 

তাহাদেরই শিরে নিপতিত. হয়। আপনিও দেখিতে পাই- 
বেন, ভীষণ মৃত্যু অলক্ষ্যে আপনার শিরে ব্জ্রব পতিত 

ইয়া, সামান্য সর্ধপবৎ তাহা চূর্ণ করিয়াছে। 
আমার নিশ্চয় অবধারণা আছে, আমি যখন সমদাঁয় 
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ত্যাগ করিয়া, সেই সত্য-পুরুম ভগবানে আঁতবপমর্পণ 

করিয়াছি, তখন ম্বত্যু স্বয়ং আমায় রক্ষা করিনে, তাহাতে 

সংশয় নাই। যাহার! তক্তিরূপ সুদৃঢ় কবচে আর্ত, 

খরধার অমি তাহাঁদের অগগ-ম্পর্শ-মাত্র ততক্ষণ কুণ্িত 
হইয়া থাকে । ফলত:?, ভক্তি সাক্ষাৎ অমূত স্বরূপ । 

পূর্বধাচার্ধ্যগণ কহিয়া থাকেন, এই ভক্তির উদয়মাত্র মৃত্যু 
দুরে পলায়িত, নরক সকল অতিমাত্র পরাহত; সমুদায় 

আধিব্যাধি তিরোহিত, ছন্দ সকল নিরতিশয় কুণ্িত, 
স্বর্গরার স্বয়ং উন্মুক্ত, মোক্ষপদবী সাক্ষাৎকারে সমাগত 

এবং এইরূপ ও ঘন্যরূপ বহুরূপ অননুভাব্য অচিন্তিতপব 

অস্থলভ ও অনুপম স্থথহেতু সকল প্রাছুভূ্ত হইয়া 

থাকে । ভক্তির আর এক আঁশ্চয্য গুণ এই, তদ্দারা 

শরীর মানদ উভয়বিধ শক্তির সর্বলোকোন্তর আতিশর্যয 
সম্পন্ন হয়। অগ্রিশ্ফ,লিঙ্গ দেখিতে অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু 

কার্যে সেরূপ নহে। তব্রূপ ভক্তিমাব পূরুষ ক্ষুদ্রদৃশ্য 

হইলেও, অসামান্য তেজ ও পরাক্রম বিশিষ্ট হইয়া 

থাকেন | ভাবিয়া দেখুন, আপনার প্রধান সহায় মহাবল 

মহাবীর্যয দৈত্যপতি অয়ঃশিরা একান্ত উদ্ধত হইয়া, খর্ষ- 

গণের আশ্রম-পীড়ায় উদ্যত হইলে, ধমনী-সন্তত কৃশদেহ 

মহাভাগ বশিষ্ঠের দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ পলায়ন পূর্বক 
আত্মরক্ষা, করিয়াছিল। তাত! মহধি বশিষ্টের কথা কি, 

ভক্তি থাকিলে, যে সে বাক্তি এইপ্রকার সর্বদমনী অকুণ্ঠিত 

শক্তির আধার হইয়া থাকে । শৌভাগ্যক্রমে আমি 
সেই বিশুদ্ধ ভগব্দৃভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি! আপনার 
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বা আপনার পুরুষগণের সাধ্য কিঃ মামারে কোনরূপে 

নংহার করেণ আপনার এই সর্বলোক-শানন অগ্রাতিহত 

রাজদণুও মাদৃশ ভক্তগণের নিকট সামান্য তৃণদণ্ডের লঘুতা 

বহন করিয়। থাকে! বলিতে কি, তয়াবহু অজগরও তক্তির 

সমীপে রজ্জর ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই অকিক্ষুদ্র 

পর্বতের কথা কি, আপনি এ অনুন্পক্ষিত আকাশের 

উচ্চশিরে উত্থাপিত করিযা, বেগভরে নিপাতিত করুন, 

তাহাতেও আমি ভীত বা ব্যাকুল হইব না। ভগবৎ- 

পুরুষের গাবার দুরাদুরত্ব কি? ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বত্র 

অধিষ্ঠিত, যে ব্যক্তি ইহা একান্তিক ও অকপটে অবগত, 

সে পাতিত হইলেও, কুত্রাপি পতিত হয় না। ধর্ম রক্ষিত, 

হইলে, রঞ্চা করেন; সত্য পালিত হইলে, পালন করেন; 

এবং ঈশ্বর মাশ্রিতত হইলে, মাশ্রয় বিধান করেন, ইহ 

মিদ্ধগণের দিদ্ধবাক্য। 

দেবর্ধি কহিলেন, খধিগণ ! মতিমান্ মহাভাগ প্রহলাদ 

এইপ্রকার কহিয়া, স্থির গম্ভীর প্রেমপুর্ণ বিকমিত নেত্রে 

ও স্থম্িপ্ধ প্রতিভাননান অত্যাকুল প্রফুল্ল মুখে গগন- 

মগ্ডলে পুলকিত দৃষ্টি সঞ্চারণ পূর্ব্বক, ভগবানকে যেন 
প্রত্যক্ষ দশন করিয়া, তার স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 

ভগবন্ সত্য-পুরুষ পরম-বন্ধো অনাথ-শরণ লোক-গতে 

জগন্মঙ্গল-মহিমান্বিত পরমাত্মন্! তুমি আনন্দরূপে প্রাণ 

রূপে, আাত্মারূপে ও চৈতন্যরূপে সর্ববদ। সকল দেহে 

বিচরণ করিতেছ, এবং তোমার প্রেরিত করুণ! ও 

অনুকম্প| ধন্দদ ও সত্যের সছিত মংমিলিত হইয়া, প্রতি- 
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শিয়ত সংসারস্থিতি বিধান করিতেছে । যে মকল পাপাত্বা 

সামান্য শিষয়মদে অন্ধ হইয়া, এবিষয় অবগত নহে, তাহারাঁই 
আপনাকে সর্বেপর্বা প্রভূ ও শান্তা ভাবিয়া, অন্যের অপকার 

করিতে উদ্যত, হয় । হে আত্মমোহন আনন্দস্বরূপ গোলক- 

পরতে! পিতাও আমার তাদৃশ আত্মনাশকর দারুণ দুরভি- 
মানে অন্ধ ও আতুর হইয়া, মদায় প্রতিকূলে অভ্যুথিত 
হইয়াছেন । অনুগ্রহ পূর্ববক ক্ষমা করিয়া, সত্া ৪ ধর্ম্মের 

আলোক বিতরণ ও তৎসহকারে দিব্য দুষ্টি বিধান পূর্বক 
ইহারে জীবিত করুন। 

পাপী পস্প্সিসস 

ব্রয়োদশ অধ্যায়। 

আসক্তি ও তাহার অনর্থক[[(পিত1। 

দেবরাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমতক্ত প্রহ্লাদের 
পরমপাবিভ্র বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া, মনোমালিন্য 
বিদূুরিত ও পবিত্রতা নকরিত হইতেছে । অতএব আপনি 
অনুগ্রহ পূর্বক পুনরায় এই অপূর্বব আখ্যান কীর্তন করুন। 
অবণ করিয়া, সমস্ত সংসার পবিত্র ও সমস্ত পাপতাপ 
বিদুরিত এবং নির্ববাগ শান্তি সমুদিত হউক। 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! পুণ্যাত্মা! পুরুষগণের কথ! 
বলিলেও, পরম পুণ্যের সঞ্চার হয়। অতএব অবধাঁন 
করুন, আমি পুনরায় প্রহ্লাদচরিত্র কীর্তন করি। অয়ি 
শতক্রতু! মতিমান্ প্রহলাদ পরমপাপীয়ান্ পিতৃদেব 
হিরণ্যকশিপুকে প্রনঙ্গক্রমে মোক্ষোপায়বিষয়ক যে 
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সফল শনুপম ও আস্থলত উপদেশ প্রদান করেন, আমি 

লোকশিক্ষার্থ এই স্থলে তাহা বর্ন করিব; এ সকল 

অমূল্য ও অতুল উপদেশের অনুযায়ী হইয়া) ব্যবহার- 

বর্বপ্ররত্ত হইলে, অচিরে মৃক্তিলাভের অবশ্যান্তাবিতা 

পক্ষে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না| অতএব অবধানপূর্ববক 

শ্রবণ করুন। 

মহাভাগ প্রহ্লা পিতৃদ্নেবকে পুনরায় পূর্ব প্রয়ত 

বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দৈত্যনাথ। আদসক্তিই 

মকল পাপের মূল ও সাক্ষাৎ নরক বলিয়। কল্পিত হই- 

য়াছে। আপনি এই মআনক্তিবশেই বিবশ হইয়া, 

আত্মপুরুষ ভগবানে এইরূপ বিষম বিমতিতা-নহকৃত 

বিদ্বেষ-বুদ্ধি স্থাপন করিয়াছেন। আপনার অনিবাধ্য ব! 

অপরিহাধ্য অধঃপতনের আর বিলম্ব নাই। অতএব 

আশু উদ্ধারপ্রাপ্তের তিলাষ থাকিলে, এই আসক্তি 

ত্যাগ করুন| তাত! আমি আসক্তির অনন্ত দোষ কীর্তন 

করি, একে একে শ্রবণ করুন । 

স্ব দুঃখা্দি বিকারময় পদার্থ সকলে ইন্দ্রজাল ও 

মায়ার অংশ আছে। ইন্দ্রজাল ও মায়ার দর্শনমাত্রে যেমন 
মোছের আবির্ভাব হয় স্থৃখ দুঃখাদির আসঙ্গমাত্রে তত্রপ 
প্রকৃতির বৈষম্য ঘটিয়৷ থাকে । তত্বদর্শী পণ্ডিতগণের মতে 
এইরূপ প্রকৃতি-বৈষম্যই সাক্ষাৎ জীবনমৃত্যু ।. সংসারে 

প্রাণিমান্রেই জীবন্মত। কেননা, হুথে ও দুঃখে অভিভূত 

ও অতিব্যাপ্ত হওয়াই মনুষ্যের স্ভীব। সে অভিমত, 

ব্ষয়াদির সমাগমে যেরূপ আহলাদে ব্যাকৃল হয়, তদ্রপ 
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তাহার অপগমে বিষাদজাড্য ও অবসাদব্যাপ্তি অনুভব 

করিয়! থাকে । মহর্ষি জৈগীষব্য ইহারই নাম আত্মহানি 
নির্দেশ করিয়াছেন | তাহার অভিপ্রায় এই, উন্নতির পর 

উন্নতি অথন। স্বর্গের পর স্বর্গপরম্পরা ভোগ করিবার জন্য 

মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে । কিন্তু সে আপনার বুদ্ধিদোষে 
ও বিচারবৈগুণো নরকের পর নরকপরম্পরা আহ্রণ পূর্বক 

ভোগ করিয়া থাকে। সংপান্ী হইয়া সংসারে আসক্ত 

হওয়া দোষ নহে; কিন্তু দেই আসক্তির দোষে পরিণামে 

পরিতপ্ত বা অভিহত হওয়া! অতিমান্র দোষাবহ, সন্দেহ 

নাই | মদ্যাদি মাদক দ্রেব্যের অধিকতর সেবা করিলে, 

যেমন মফলপ্রকার অভিভবের আবিভাব হয়, তব্রপ 

আসক্ত্যাদির অত্যাসঙ্গ আত্মশক্তি ছিন্ন করিয়া থাকে । 

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, মৃত্যুর ওরসে অনির্বব তির গে 

আপক্তির জন্ম হইয়াছে। যেব্যক্তি ইহ! অবগত, তিনিই 

বৈরাগ্যের অনুনরণপূর্ববক চরমে নির্বাণ পদ লাভ করিতে 
পারেন। লোকে যে আত্মাপরাধকে রোগ, শোক; বধ, 

বন্ধন, ভয়, পরিতাঁপ ও বাসনাঁদির হেতু বলিয়া, নির্দেশ 
করে, সেই আকত্মাপরাধ আস্ক্তির সাক্ষাৎ প্রসব । যিনি 

গৃহস্থাআঅমে অবস্যানপূর্বক সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায়, অনন্ত 

নরকের ন্যায়, এবং পুরুষার্থের মুর্ভিমান বিদ্বের ন্যায়, এই 
আসক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, আত্মোৎকর্ষের পথ পরিক্ষার 

করেন, তাহার পদ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রমাদ ও অনুগ্রহ স্বরূপ 

পরম পুরুষাথের মন্তকে। সন্দেহ নাই। তিনি পূর্ণচন্দরের 
ন্যায় নিষ্ষলঙ্ক সূর্য্যের ন্যায় তেজন্বী, অগির ন্যায় উজ্জ্বল, 
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বায়ুর ন্যায় জগত-জীবন এবং জলের ন্যায় আপ্যায়ক 
হইয়া, ঈশ্বরের হ্যায় সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করেন । 

ভগনান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, উপবাসাদি দ্বার। কখন 
পাপের ধ্বংল হয় না, ততপ্রভাবে কেবল মাংস-শোণিত- 

কেপময় কলেবর গুক্ষ ও অবসন্ন হয় এবং মানসিক শক্তি 
সকল নিস্তেজ ও প্রতিভাশূন্য হইয়া থাকে। সেই রূপ, 
অজ্ঞাত কর্মের তনুষ্ঠান দ্বারা কেবল ক্লেশ-পরম্পরা বিস্তুত 
হয়; পাপের অণুমাত্র ধ্বংন হয় ন|। যাহার চিন্তশুদ্ধি নাই, 
অগ্নি তাহার অন্ুভ কর্ম ঘকল দগ্ধ করেননা; কিন্ত 
আনক্তি ত্যাগ করিলেই, ততসমন্ত বিনষ্ট হয়। ফলতঃ 
অনশন, ফলমুলভক্ষণ, মৌন, মন্তকমুণ্ডন, জটাবন্কলধাঁরণ, 
ধধামন, অগ্রিসেবন বা জলপ্রবেশন এই নকল উপায়ে 
কখন জণা, মরণ "3 ব্যাধি বিনষ্ট এবং উত্তম-গতিগ্রাপ্তি 
হয শা; কেবল মপসক্তিত্যাগপূর্র্বক জ্ঞান বা কর্ম্ম সহায়ে 
ত্ৎ সাধন হইয়া থাকে। অনাসক্তিই সাক্ষাৎ বেদ- 
মুলক তত্ব, যে তত্বে আত্মজ্জান ও আত্বপ্রাপ্তি ভ্রাতা ও 
ভগিশীভাবে সর্বদা সন্নিবিষ আছে। সত্য অব- 
পশ্বন কর, সকলে অনুগত হইবে; সরলত। আশ্রয় 
কর, মকলে আত্মীয় হইবে; চিন্তশুদ্ধি সাধন কর, সকলে 
প্রনন্ন হইবে; অনুকম্পা অভ্যাস কর, সকলে আত্মদান 
করিবে; সেইরূপ আসক্তি ত্যাগ কর, সকলে অনুরাগ 
প্রদর্শন ও মুক্তি স্বয়ং আলিঙ্গন করিবে । 

কেই নিন্দা বা গ্রশংনা। করিলে) তাঁহীতে মন দিবে 
৪ 
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ন।। সাধ্যানুলারে দান, তিতিক্ষা, ধর্্মানুষ্ঠান ও মক 
লের ঘথাযোগ্য পৃজ। করিবে। ত্যাগ্শীল হইয়া, মিথ্যা 
পরিহার করিবে। অবহিত হইয়া লোকের উপকার 
করিবে। কাম, ক্রোধ বা দ্বেষের বশ হইয়! ধর্্ানুষ্ঠান 
করিবে না। ইষউলাভে অতিমাত্র হৃষ্ট এবং অনিষ্টদর্শনে 
অতিমাত্র ক্ষুপ্র হইবে না। অর্থ-ক্$ট উপস্থিত হইলে, মুগ্ধ 
না হইয়া, ধের্ধ্য সহায়ে অপেক্ষা করিবে এবং কখন ধর্ম 
ত্যাগ করিবে না। যদ্দি কখন ভ্রমক্রমে ঘা অন্যরূপে 
কিঞ্চিৎ অন্যায় অনুষ্ঠান হয়, পুনরায় যাহাতে সেরূপ না 
ঘটে, তজ্জন্য সাবধান যত্র করিবে। পাপই সাক্ষাৎ 
মৃত্যু ও পুণ্যই সাক্ষাৎ অমৃত, সর্ধবদ! এইরূপ পরিকলন 
পূর্বক আত্মার উৎকর্ষ-বিধানে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টাবান্ 
হইবে। পাগীর প্রতি পাপ প্রয়োগ না করিয়া, সাধুভাঁব 
প্রদর্শন করিবে। তাহাতে আত্মপর উভয়ের মহৎ ভয় 
নিবারণ ও মহোপকার সাধন করা হয়। সেই রূপ, 
আসক্তি ত্যাগ করিলে, আত্মার জীবম্মত্যু নিরাকৃত 
হইয়া থাকে। 

ধর্ম হইতে অস্ৃত উৎপন্ন হয়| এই অমৃত দেবতার 
জীবন এবং অমরত্ব-প্রাপ্তির মুল। সত্য-পুরুষ পরমে- 
শ্বর মনুষ্যলোকেও সত্যবূপে, শান্তিরূপে, দয়া 

রূপে, মোক্ষরূপে, ন্যায়রপেঃ এবং সাক্ষাৎ আসক্তি 
ত্যাগরূপে এই অম্বতকে যত্র তত্র সন্নিহিত ও সন্নি- 

বিউ করিয়াছেন! মোহে আচ্ছন্ন হইলে, অজ্ঞানে 
অভিভূত হইলে, বিষয়ের দাসানুদাসত্ব করিলে, অন্ধ 
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ও আবশঙ্করণী পরিবাঁরপ্রীতির সেবা করিলে, সংসারে 

বদ্ধ-বদ্ধ-ভাব প্রদর্শনপূর্ববক পরলোক-মর্ধ্যাদ! পরিহার 
করিলে, ঈশ্বর 'সর্বকাল সহায় থাকিতেও সর্ব কি 

হইবে, কি করিব ভাবিয়া আপনা আপনি অবসন্ন হইলে», 
আমি আমার এই প্রকার ছুর্দান্ত জ্ঞান আবিষ্কার পূর্বক 
বিশ্বব্রক্মাণ্ড তৃণীকৃত করিয়। প্রকৃতির ব্যবন্থাপিত পরম 

মর্যযাদ। লঙ্ৰঘন করিলে, এবং আসক্তি বশতঃ দুরাগ্রহ 
বশত$, অন্ধতা। ব1 মত্তত। বশত; নিজ দেহমাত্রের পোষণ 

জন্য ভয়াবহ পাপ-পরম্পরার অনুষ্ঠান করিলে, কখন এ 
অমতলাভে সমর্থ হওয়া] যায় না। কায়গুদ্ধি, বাকৃশুদ্ধি ও. 
চিন্তশুদ্ধি বিধানপূর্ববক ঈশ্বরের দ্বার, ধর্মের দ্বার, সত্যের 

দ্বার ও ন্যায়ের দ্বার সেবা! করিলে ; আত্মদরী, মমদর্শী ও 
তমঃপারপরিদর্শী হইয়া, অন হইতে সতের শরণার্থা 
হইলে; ঈর্ষ্যা, অসুয়া, আত্মন্ীঘা) পরনিন্দা, পরগ্রানি, 
আত্মাবেক্ষা ও আত্মগ্রশংসা রূপ পরম পাপ পরিহার 

পূর্বক পুনরায় ঈদৃশ কর্্দ করিব ন1 বলিয়! দৃঢ় সংকল্প 
বিধান করত কোনরূপ সতকন্মের অনুষ্ঠান করিলে) এবং 
আসক্তিই সযুদায় পাপ, তাঁপ ও অবপাদের মুল, নিশ্চয় 

করিয়া, যজ্ঞ, দান, তপস্যা বেদ ও সত্য এই সকলের বশ- 

বর্তী এবং কাম, ক্রোধ, দত্ত, লোভ 'ও কপটতার অনাস্রাত 
হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদ অমৃতের নিত্য অধিকার লাভ হইয়! 
থাকে। অন্যের অব্যাথাতে আত্মার উৎকর্ষ বিধান 

করিবে, ঈশ্বরই একমাত্র প্রভু মনে করিয়। তদীয় 
নেবায় কায়মন সমর্পণ করিবে এবং সত্যই একমাত্র বন্ধু ও 
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পরম স্বার্থ নিশ্চয় করিয়া তাহার অন্ুঘরণ করিবে। এই 

ত্রিবিধ ব্যবহারকে নংপথ বলে। আর, অনন্থুয়া, ক্ষমা, শান্তি, 

সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম-ক্রোধ-পরিহার ও শিল্টাচার 

এই সকলই ধর্ম। যাহার! ইহলোক পরলোক, স্বার্থ পর- 

মার্থ অথব! ভয় অভয় ইতাদির প্রভেদ পরিকলনপূর্ববক 

সর্ববথ! নাঁবধান হইয়া, আনক্তিরূপ মাত্মমল ত্যাগ করেন, 

তাহার। অনায়াসে এই সতৎপথ ও এই ধর্ম সাধন করিতে 

পারেন। 

সকলগ্রকার উপায়ে ক্রোধ ও আসক্তি বশ করিলে, 

লোকের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। ক্রোধের প্রাহুর্ভাব 

হইলে তপস্যা! হয় না) মাসধ্যের আবিভাব হইলে, 

ধর্মলাভ হয় না) অভিমান উপস্থিত হইলে, জ্ঞানশিক্ষা 

হয় না এবং আসক্তির উদয় হইলে, শাআ্ার সাক্ষাৎ- 

প্রাপ্তি হয় না। আনৃশংস্তই উৎকৃষ্ট ধর্ম, ক্ষমাই পরম বল, 
আত্মজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান, সত্যই পরম পবিত্র ব্রত এবছ 

অনাসক্তিই পরমার্থময় পরম পদ। যিনি আসক্তি- 

ত্যাগপূর্ধবক বিশুদ্ধ হইয়া কামনাশৃন্ঠ চিত্তে সকলপ্রকার 

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান ও উদাসীন । 

আসক্তির পরিহারসহকারে ভোগবাপনা নিরাফৃত 

ও চিত্তের ওঁদাস্ত জন্মিলে, ব্রহ্মপ্রীতি সমুদ্ভূত হয়। 

ইহারই নাম যোগ বা ব্রহ্ম-সংযোগ। সকলের সহিত 
মিত্রতা করিবে, কাহারও হিংসা বা দ্রোছে প্রবুদ্ত হইবে 

না, কাহারও মহিত বিবাদ করিবে না, আমি বাঁ আমার 

ভাঁবিয়। অভিমানের বশ হইবে না। এবং অকিঞ্চনত্ব? 



আদিপর্ব। ৮৫ 

সন্তোষ, নিরাশিত্ব, অচাপলা, আত্মজ্ঞান ও অনাসক্তি এই 

কয়টাই সর্ব্বোৎকৃষ্ দিদ্ধিমার্গ। আসক্তির উদয় হইলে, 

আত্ম। যেন বন্ধনগ্রস্ত হয়েন। তখন প্রাণ মন প্রভৃতি সমুদায় 

ইন্ট্রিয়ের সহিত সমুদায় জীবভাব বন্দি-দশা ভোগ করে । 
মরিলেও এই বন্দি-দশার শেষ হয় না। অনুতাঁপ, পরী, 

তাপ, আত্মুগ্লানি, উদ্বেগ, ছুশ্চিন্তা, মোহ, অজ্ঞান, বদ্ধ- 
বদ্ধতা, প্রসাদ, অনারতি, অনির্ববতি, অকার্ধ্যতা, অব- 
সাদ, অপচিভ্ততাঃ অব্যাকাশ, সস্কোচ, জুগুপ্না, সন্দেহ, 
ভয়, ক্রোধ, উত্পতন, ব্যভিচারিতা, অতিন্রম, আত্মপাত্ত 
ও বিগহণাপ্রভৃতি যে নমস্ত দোঁষ বা সংকট-সাঁক্ষাৎ সংসা- 

রের শাক্ষাৎ বিপত্তি বা উন্মলন বলিয়া অভিহিত হয, 
একমাত্র আসক্তি হইতেই সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় তাহাদের 
জন্ম, প্রাছ্ুতণব ও অতিবিস্তার সংঘটিত হয়। যিনি ইহ! 
অবগত, তিনিই রাক্ষপীর ন্যায় সর্ধগ্রাপিনী আসক্তিকে 
দুরে পরাহত করিয়া॥ সিদ্ধির চরমসীমাস্বরূপ ইঈশ্বর- 
গাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। 

অনাসক্তির আবিভণব হইলে, অহংকার ক্ষীণ হয়, 
চিন্ত প্রসন্ন ও সরল হয়, মানাপমানজ্ঞান দূর হয়। সর্ব 
সংশয় ছিন্ন হয়, ভয়ও চিন্তাজাড্য নিরাকৃত হয় এবং 
সযুদায় পক্ষপাত নষ্ট ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকৃত হয়েন। তখন 
আর ছুংখ শোক ব্যাত্ত্রের ন্যায় সম্মুখে তঙ্জন পূর্ববক 
বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না; বিষাদ ও অবসাদ 
ভয়াবহ শত্রর ন্যায় প্রহার করিতে পারে না; উদ্বেগ ও 
মশোহানি সাক্ষাৎ মৃতযার ন্যায় চৈতন্য হরণ করিতে পারে 
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ন|! এবং আত্মগ্লানি ও পরিতাপ মূর্ভিমতী শান্তির ন্যায় 

আত্বশক্তির লয় করিতে পারে না । তখন বন উপবন, নগর 

প্রান্তর, মজন বিজন, শঞ্রু মিত্র, বিষ মুত, অনুগ্রহ নিগ্রহ, 

ইত্যাদি সমান বলিয়! প্রতীতি জন্মে এবং দুঃখের অতি- 

মাত্র প্রাছুভাবেও মনের বিকৃতি হয় না, আবার শ্ুখের 

অতিমাত্র আবির্ভাবেও হর্ষজাড্য উপস্থিত হয় না। তখন 

সংযোগ বিগ্রাযোগ, ইষ$উ-অনিষ্উ-এবং অভীপ্সিত অনভী- 

প্নিত ইত্যাদির প্রভেদ উপলক্ষিত ভইয়া, মনুষ্যের 

স্বাধীনতা, প্রাণশক্তি, মানমিক তেজ, প্রতিভা, উদ্দীপিকা। 

অথবা উত্ভেজক বৃদ্ধির ক্ষয় বা আকর্ষণ করিতে পারে 

না। বিধাঁত। নরকে; শন্ধতামসে, অনর্ধে, দুষ্কতে, পাপে, 

পরিতাপে, অবসাদে, আময়ে) নৈরাশ্যে, অপ্রীতে, অনা- 

হলাদে, প্রত্যয়ে, সংশয়ে, অনভ্যুদয়ে, অনৌদার্য্য, অনা- 

তআীয়তায়, পক্ষপাতে, কলঙ্কে, মলিনিমাঁয় জাড়্যে, বিপ্র- 

কাশে, বিপ্রলস্তেঃ কপটে, কুহকসন্দোহে, বিপ্রলয়ে, 

বিকারেঃ পরিবেদনায় এবং তৎ্সদৃশ অন্য পদার্থে এই 

আসক্তির মুল উপাদান, সংস্থান বা সন্নিবেশ স্থাপন, 

কল্পনা ও বিধান করিয়াছেন। যিনি ইহা! অবগত, তিনি 

ঘনঘোর-স্থছুষ্পার-তমঃপার-পরিদর্শন-পুরঃনর মুক্তির পরম 

বিচিত্র পবিত্র মোপানে অনায়াসে পদচালন! করিতে পারেন । 

সংসারে ছুঃখীর সংখ্যাই অধিক।| যাহাদিগকে স্তখী 
বলিয়া বোধ হয়, সবিশেষ সন্ধান করিলে, তাহাদের স্থখ 

নামমাত্র, সুম্পউ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈর্ধ্যা ও অস্থুয়ার 

চক্ষু নাই। বিধাতা এই উভয়কেই জন্মান্ধ করিয়াছেন। 
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পেইজন্য লোকে অন্যের প্রকৃত ছুঃখেও হ্ুথ কল্পনা ব! 

দর্শন পূর্বক আপনার স্তখেও সখ বোধ করিতে পারে 

ন1। মেঘ যেমন চক্র ও সূধ্যকে আবরণ পূর্বক অন্ধকারের 

সৃষ্টি করে, ঈর্ধ্যা ও অস্থুয়! তদ্রপ সৎপ্রত্বত্ভির রোধ করিয়া, 
তাহার প্রতিত! ছিন্ন করিয়া! থাকে । এইজন্য সৎপথ ব] 

পরমার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। মে যাহ হউক, আদক্তিই 

সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সমূদায় ছুঃখ সমুতপাদন করে। 

লোকে স্থখের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ব্যাকুল-ব্যাকুল ও মন্ত- 

মত ধাবমান হইয়া ও, যে স্থখলেশ প্রাপ্ত হয় না; প্রত্যুত, 

অপার ক্লেশভার সংগ্রহ করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন মংসারপথে 

চক্রব পরিভ্রান্ত হয়, আসক্তিই তাহার 'কারণ। আসক্তি 

ত্যাগ করিলেই, আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। আত্মশুদ্ধি লাত 

হইলেই, তপস্যা ও যোগচচ্চায় অবশ্যস্তাবিনী প্রবৃত্তির 

সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন আর শোক ছুঃখ বা ভয় 

উদ্বেগ আক্রমণ করিতে পারে না। তখন পরলোক ইহ- 

লোকের ন্যায় স্থগম, এবং ইহলোক পরলোকের ন্যায় 

স্বখদৃশ্য হয়| ফলতঃ, আসক্তি পাপের ন্যায়, মুক্তির 

সাক্ষাৎ অন্তরায়। উহ! ত্যাগ করিয়া, সদনুষ্ঠানে তৎপর 

হইবে। অনাসক্তি ও অনসুয়াতেই স্তখ, ধর, অর্থ ও স্বর্গ 

প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। অনাসক্ত পুরুষের উতভ লোকই 
সুথাবহ হয়। কাহাকে ক্লেশ না দিয়া, আপনার জীবিকা 

নির্ববাহ কর! যেমন প্রকৃত সৎপথ, অনাসক্তি হইয়া, বিষয় 
ভোগ করাও তব্রপ উৎকৃষ্ট পন্থা! বলিয়। পরিগণিত হয়। 

যিনি এই রূপে বিষয় ভোগ করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞান- 
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বান্। সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে! ক্ষণ, লব ও মূহ্র্তা- 
দির পরীবর্তে সকলেরই পরিবর্ত ংঘটিত হয় | এই- 
জন্য তিনি বীতরাগ হইয়া, সমৃদায়ত্যাগপূর্ববক মোক্ষ- 
লাভের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হয়েন। যে ইন্টরিয়- 
নিরোধ, সত্য ও শম দ্বার পরমোৎকঈ-ব্রক্ষপদ-প্রাপ্তি 
ইয়। অনাসক্তিই তাহার আদি কাঁরণ। 

আসক্তি হইতে যে সকল দোষ সমুণ্পন্ন হয়, তশ্াধ্যে 
পাপচিন্ত! ও পাপব্যবহার প্রধান। এই সকল বিচার পূর্ববক 
হুখ দুংখ সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করিলে, ধর্ে 
অনুরাগনঞ্চার হইয়া থকে । স্বখ, সৌকর্ষয বা সৌভা- 
গ্যের সময় ধর্ম্মামুষ্ঠান দু্ষর নহে। যাহারা দারিদ্র্য, বা 
তদ্দিধ সংকটে পতিত হইয়া, ধর্মে বদ্ধরাগ হয়, তাহা. 
বলাই যথার্থ পুরুষগুণসম্পন্ন। এরূপ পুরুষ সংসারে একান্ত 
ছুললভ। আসক্তিই এইপ্রকার দৌলভ্যের হেতৃ। দারিত্র্ে 
পতিত হইলে, তোগ্য বিষয়ে লোকের আঁমক্তি যেন 
দ্বিগুণতর বদ্ধিত হয়। তজ্জন্য, দারিদ্র্যের ভয়াবহ যন্ত্রণা 
অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে । অথবা, মাদক দ্রব্য- 
মাত্রেই অবসাদকগুণবিশিষ্ট। সুরা, মধ, বিষ ইত্যাদি 
দ্রব্য সকল এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত । বিধাতা রজোগুণে এই 
সুরাধর্ম সন্নিহিত করিয়াছেন । আসক্তি রজোগুণের সাক্ষাৎ 
প্রপব। রজোগুণজন্য লোভের আবির্ভাববশতঃ লোকের 
যথার্থ ধর্মবুদ্ধির তিরোভাব ও কপট ধর্মপ্রৃত্তির আব্ভব 
সংঘটিত হয়। তখন পে কুটিল ব্যবহার অথবা অন্যায় 
মার্গ দ্বারা বিষয় শঞ্চয়ে যত্তরশীল হইয়া থাকে । বিষয় 



'গা্দিপর্থ। ৮৯ 

সঞ্চিত হইলেই, তাহাতে আসক্ত-চিত ও উত্তরোত্তর পাঁপ- 
পথে প্ররৃন্ত হয়। এই রূপে পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া 

তাহার পাপবুদ্ধির কোন কালেই ক্ষয় হয় না। তাত! 
পাপের ভার ক্রমশঃ বদ্ধিত হইলে, পঙ্ক-পতিত বৃহদাকার 
হন্তীর ম্যায়, বাত-বেগবিতাড়িত জীর্ণ নৌকার ন্যায়, 

অসহপথে প্রবর্তিত পুরুষ-চেষ্টার ন্যায়, কপটধন্ট্রীর আরাধিত 
সিদ্ধির ন্যায়, অন্যায় পথে উপার্জিত সম্পত্তির ন্যায়, 

অযথা-প্রবর্তিতি উদ্যোগের ন্যায়, অসতের -অঙ্কগামিনী 

লগনীর ন্যায়, জড়ব অলপ অবশ কল্পনার ন্যায়, লোক- 
বিদ্রোহে প্রবৃ্ পুরুষের কামনার ন্যায়, অধর্শ্টে সংমিলিত 

পুাণ্যের ন্যায়, আবিশুদ্ধ-চিত্তের ঈশ্বরসেবার ন্যায়) এবং ভুক্কৃতী 
পুরুষের বিদ্যা ও জ্ঞানের ন্যায়, লোক সহস| বিপন্ন, 

অবগন্ন, মগ্ন ও তগ্ন হইয়া যায় । অতএব রজোগুণের প্রসব 
পরিহারই পরম ধর্শী। তদ্বারা ইক্দ্রিয়জয় সমাহিত হয়| 
এই ইন্দ্রিয়জয়ই তপস্তা এবং তপস্তাই সাক্ষাৎ স্বর্গ 
আনুতাপ, উদ্বেগ, চিন্তা) কলহ, আত্মবিগ্রহ, পরমার্থ-রোধ, 

মোক্ষ-বিরোধ, কাঁলছানি, শোক বাহুল্য, ছুংখনিত্যতা, প্রমাদ। 

অসন্তোষ, ছুরাঁকাঙক্ষা, আকাশ-কল্পুনা, বৈগুণ্য, বিমুঢ়তা, 
মনোভ্রংশ, বুদ্ধিহাঁনি, অশ্থিরত|, অপাটব, অবসন্নতা, গহন- 

ভাব, অগান্তীধ্য, অনৌচিতা, অকৃত-প্রজ্ঞতা, বিজ্ঞান-রাহিত্য, 
পরখাজ্ম-পরোক্ষতা, শক্তিত্র'শ, রজন্কতা, ছুগ্রাহিতর, 
হদয় রোধ, অনির্ববতি, আত্তবিভাব, কপটমতি, কুটিলতা, 
খাকৃপারুষ্য, কর্ণাপারুষ্য, জানপারুষ্য, সংশয়, শঙ্কা, 

নির্ধেদ, নিস্তেজস্কতা, অদুত্সাহ। অভাবনা এবং পরবত্বা 
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প্রভৃতি বিষয়দোঁষ সকল পরিদর্শন ও পরিকলমপূর্ব্বক 

সাবধান ও কৃতবুদ্ধি হইয়া, ঘআত্মহিতে বদ্ধচিত্ত পুকু- 
যের রজোগুণে যে দ্বণা ও জুগুগ্পা উপস্থিত হয়, তদ্বা- 
রাই তাহার স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে। 

যাহা দ্বারা অজ্ঞানপ্রাচ্্ধ্, উন্দরিয়প্রাবল্য, স্বপ্ন, 
বিবেকবিধ্রতা, মোহাভিভাব, ক্রোধব্যাকুলতা ও আলস্য 

প্রাছুভূত হয়, তাহার নাম তমোগুণ। আর যাহ! দ্বার! 
বাসনার বেগ বদ্ধিত হয়ঃ অভিমানের দ্বার প্রশস্ত হয়, 

তযোগুণের অবনর আপতিত হয়) মন্ত্রণা-প্রবৃত্তি প্রসা- 

রিত হয়, আত্মাতে মহত্ব বোঁধ সংস্থাপিত হয়, ধৈর্য্য বা 
সহিষ্ণতার বেগ খব্বাঁভৃত হয় এবং বুদ্ধিরৃত্তির প্রাথর্যযয 'অপে- 

ক্ষাকৃত আবৃত বা নিপীড়িত হয়, তাহাকে রজোগুণ বলে। 

ম্তরাং রজঃগ্রনব আমঞ্জি আত্ম'র সাক্ষাঁৎ মল ও অক্ষয্য 

আবরণ । উহাতে ব্রহ্মপাক্ষাৎকার-জনিত অনন্ত স্খ- 

সন্তোগের ব্যাঘাত সমাহিত হয়| এবং আত্মপ্রসাদের 

অভাববশতঃ সর্বদাই যেন গা অন্ধকারে, গভীর অন্ধকৃপে 
অথবা তৎসদৃশ বা! তদপেক্ষাও ভয়াবহ-সংকটময় অবস্থান্তরে 

অধিবাপ হইয়া থাকে। তজ্জন্য, মন ক্রমে ক্রমে সংকুচিত, 

২কীর্ণ, অপ্রশত্ত, অতিবদ্ধ, পাঁপবিদ্ধ। শোকময়, হর্ষশূন্য, 

কলুষিত এবং তৎসদূশ বা ততোধিক দশান্তরবিশিষ্ট হুইয়। 
থাকে । তখন সৎ প্রবৃত্তির ছার রুদ্ধ বা বদ্ধ হওয়াতে, 

সদনুষ্ঠানকল্পন। একবারেই তিরোহিত হয়, গুণ সকলের 
মলিনিমা ব1 প্রচ্ছন্নতা প্রাছুভূতি হইয়া, আত্মার বিপ্রকাশ 

লমাহিত করে এবং জ্ঞানরূপ দিব্য চক্ষুর অবরোধ ঘটিয়া, 
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মুক্তির দ্বার বা পরমার্থের দ্বার একবারেই দৃষ্টিবিষয় পরিহার 

করে। তখন মনুষ্যভাব দূরীভূত হইয়া, পশুভাব উপাগত 

হয়; গুণের পরিবর্তে দোষ সকলের আবির্ভাব হইয়া, 

সাক্ষাৎ নরকের দ্বার আবিষ্কার করে এবং অনাত্বে আত্মজ্ঞান 

প্রাদুভতি হইয়া অভয় ও অন্বতৈর অন্তরায় উপস্থিত 

করিয়া! থাকে। 

গৃহীর যত্তপ্রকার বন্ধন বা উপরোধ আছে, আসঞ্তি 

তৎসর্ববাপেক্ষা প্রধান। স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ, মমতা, 

প্রেম, প্রণয়, ভাব) অনুভাব, ইত্যাদি আসক্তিগণ বলিয়া 

পরিগণিত হয়। যাহার! এই গণের অত্িমান্র বশীভূত, 

তাহারা কাঁটশিষ্/শিত বৃক্ষের ন্যায়, এক বারেই অন্তঃ- 

মারশূন্য সন্দেহ নাই। কম্প, ভ্বর, তাপ, উদ্মা, শ্বাস, 
ভয়, শঙ্কা, সন্মোহ? ঘুণি, রোধ, মুচ্ছ, অবসাদ, প্রমাদ, 

হাহাকার) প্রলাপ? অজ্ঞান, মন্ততা ইত্যাদি মৃত্তিমান্ 
সান্নিপাতিক লক্ষণ সকল কোঁন কালেই তাহাদিগকে 

ত্যাগ করে না। হুতরা সখ, স্বস্তি, প্রমাদ, আনন্দ, 

সত্বশুদ্ধি, প্রবিকাশ ইত্যাদি কন্মিন কালেও তাছাদের 

অধিকৃত হয় না। তাহার. যাহাকে সুখ ব! স্বস্তি বলে, 

তাহ! অস্ত্রখ ও ব্যারামের নামান্তর মাত্র। তাহাদের চিত্ত- 

বৃত্তি শিধিল ও জড়ভাবাপন্ন এবং নিস্তেজ, শুষ্ক, 

অপ্রদীপ্ত ও অনালোকিত। তাহার ক্ষুদ্ধ জন্থুকের ন্যায় 

চিরকালই যেন গর্তমধ্যে বাদ করে। পরমার্থরূপ 

অহলভ অম্ৃতরসের বিশ্ববিমোহন মধুরিমা দূরে পরি- 
হার করিয়াঃ এছিকাথথ রূপ বিষম বিষভার সংগ্রহ পূর্বক 
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আত্মাকে দুষিত, কলঙ্কিত, তাঁপিত, জড়িত ও পাতিত করাই 

তাহাদের স্বতাব। তাহার! শ্কুমার কুমার কুমারীর 

স্বতাবন্থুন্দর বদনচন্দ্রম। বারংবার নিরীক্ষণ পূর্বক তাহাতে 

এরপ মুগ্ধ ও. অবসরশূন্য হয়, যে যে মত্য-পুরুষ পরমে- 

শ্বর তাদৃশ প্রীতি-স্থান নিশ্মাণ করিয়া, তাহাদিগকে 

অস্থলভ সৌভাগ্য স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, তীহাকেও 

চিন্তা করিতে তাহাদের সময় ও জ্ঞান হয় না! ইহা 

অপেক্ষা মানুষের বিপ্রলন্ত ও বিড়ণ্বনা কি হইতে পারে? 

পিনি প্রীতি দিয়াছেন, প্রণয় দিয়াছেন, শ্রদ্ধা দিয়াছেন, 

ভক্তি দিয়াছেন, ম্নেহ দিয়াছেন, মমতা দিয়াছেন, 

আবার তত্তৎ বৃত্তির আধার বা সন্গিধান স্বপ্ূপ পিতা 

মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা এবং আত্মীয় বান্ধব 

ইত্যাদি সুখময় ও আনন্দময় পদার্থ সকল নির্মাণ করিয়া, 
শত দিকে শত রূপে আঁহ্লাদের উত্স বিস্তার করিয়া- 

ছেন), পরমপরিতাপিনী অপার পার্থিব আসক্তির বিড়ম্থনা- 

শতপূর্ণ দারুণ-বিপ্রলম্তময় অনুরোধে সেই প্রীতি-শ্রদ্ধা- 

তক্তিময় পরমপুরুষ পরমাত্নাকে বিশ্বৃত হওয়া পণ্ড 

ভিন্ন অন্যের সাধ্য নহে। কিন্তু হত দগ্ধ অন্ধ মানুষ যুক্তি, 

জ্ঞানও বিচার সত্ত্বেও আপনার সেই পশুভাব বিধান 

করিয়াছে । পরমপিপাসিত ব্যাকুল চিত্তে অনবরত বিষ- 

য়ের দেব! করিয়া, পরমার্থচিন্তায় তাহার ক্ষণমাত্র অব- 
সর সম্পন্ন হয় না। যদিও ভ্রমক্রমে বা দৈববশতঃ কোন 
সময়ে অবসর সংঘটিত হয়; কিন্তু সামান্য শিশুর ক্রন্দনও 

ঘোরগভীর বজ-বিস্কর্জিতবৎ তৎক্ষণাৎ তাহার চিন্তকে 
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ব্যামোছিত ও সেই চিন্ত। হইতে বলপূর্র্বক বিচ্ছিন্ন করিয়! 
থাকে! তৎকালে মণ্ডের ন্যায়, উন্মত্ের ন্যায় বিকারীর 

ন্যায়, গ্রহাবিষ্টের ন্যায়, অভীষউ-বিপ্রচাতের ন্যায়, তাহার 
যে অনবস্থ! ও অুগ্ব-মুগ্ধতা আপতিত হয়, তাহা চিন্তা 

করিলেও, ঘোরঘ্বণ আক্রমণ করিয়া থাকে । অনেকে যে 

এই ছুরাগ্রহময়ী-মায়া-মোহ প্রমাদ-সহত্র-ময়ী ঘোর জুগ্ু- 

প্দিত পাঁপ আসক্তির অন্ধ-মত্ত দাসত্ব বশতঃ স্বকীয় 

অতিদল্ললিত বালক বালিকাকেও পরমাতীষ্ট দেবদেবী 

অপেক্ষাও পরম যত্বে পরিলালন করে তাহা বল। 

বাহুল্য। 

মনকে সহসা দ্রবীভূত করা আসক্তির প্রধান ধর্্ম। 

মন দ্রবীভূত হইলে, তদধিষ্ঠিত বৃত্তিঘকল সহসা! শিথিল 

হইয়া পড়ে । ষে ব্যক্তি তৎকাল-সমুদভূত অত্যুদ্াম 
মনোবেগ ধারণ করিতে সক্ষম, তিনিই এই পাপতাঁপ 

গরিপূর্ণ অধঃপাঁতময় দারুণ সংসারে আত্মোৎকর্ষের মুখ 

দশন করিয়া থাকেন। যিনি নিরম্-জঠর স্বকীয় বালক 

বালিকা ক্ষুধাক্ষাম বিশুক্মুখী প্রিয়তমা কিংবা অনশনে 

অনশনে ভগ্নোদর ধনী-সন্তত পিতামাতাকে দর্শন করিয়া, 

পাপ আসক্তির দুরন্ত তাড়নায় ব্যাকুল ও হতবুদ্ধি হইয়া, 
_ কোনপ্রকার জুগুপ্দিত ঘনুষ্ঠানে প্রবৃত না হয়েন, 

তাহার আত্মা পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের ন্যায়, প্রদীপ্ত প্রতিভ! 
বিস্তার পূর্বক তদীয় দেবভাবের হুম্প$ পরিচয় বিতরণ 
করে। যিনি আপনার অপেক্ষা অন্যের স্বখ সমৃদ্ধির 

আতিশয্য অবলোকন করিয়া, ছুরাগ্রহ্ময়ী পাপিনী আসক্তির 



৯৪ যোগভারত । 

দারুণ উত্তেজনায় অসহমান ও অধীর হইয়া, সাক্ষা 
আত্মহ্র ঈর্্যাবিষে জজরিত না হয়েন, তাহার মন নিত্য 

সন্তোষ ভোগ করে। যিনি পূর্ণ পাপ-লহজ্রময়ী হুঃথ- 

নিত্যা আসক্তির পরিণামপরিতাপী হুরস্ত আহ্বানে কর্ণ- 
পাত ন1 করিয়া, অব্যাকুল প্রসন্ন চিত্তে আপনার সম্পর্তি 

অন্যের সহিত বিভাগ পূর্বক ভোগ করেন, তিনি ঈশ্বরের 

নিত্য আঁশীর্ববাদে উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া থাকেন। যিনি 

এই অবসাদকরী হতমানকরী পাপিনী আসক্তির বুদ্ধি- 

ভ্রংশকর, ধর্মমভ্রংশকর ও আত্মত্রশকর প্রলোভনে আকৃষ্ট 

ও বদ্ধবদ্ধ হইয়া, ভ্গুপ্সিত-শত-বিজ্তার পূর্ববক ব্যাকুল- 

ব্যাকুল প্রমত্ত হাদয়ে বিষয়ের পর বিষয়রাশি সঞ্চয় করিয়া, 

আত্মাকে অবশ, অধীর ও অধছ?পাতিত করিতে অভি- 

লামী না হয়েন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ-প্রসাদ-স্বরূপ তদীয় 

আত্মপ্রসাদের কোন কালেই অতাব হয় না। যিনি 

মায়া-মোহ-বিকার-বিস্তুতিময়ী সর্ববনাশকরী হতাশা আস- 
কির অন্ধ দাঁপত্বে ব্ধও মোহিত হইয়া, কাক ও কুক্ধ- 

রের ন্যায় কেবল আত্বোদরপোষণজন্য অন্যের গল- 

হস্তকেও পরম অনুগ্রহ বোধ না করেন, তাহার আত্মা 

কখন ক্ষুপ্ন ও অপ্রতিভ হইয়া, ঘোর অন্ধকারে বিচরণ 

করে না। যিনি বিচাঁরবিবেক-ধ্বংসকরী সর্ববনাশিনী আস- 

ক্তির প্রলয়ঙ্করী আকারণায় বিষদূষিতের ন্যায়, দৈববি- 
দ্বিষ্টের ন্যায়, বিকার-কীলিতের ন্যায়, অথবা অভিশপ্তের 

ন্যায়, হতচেতন ও হতশক্তি হইয়া, অভিনব কামিনী, 

বিচিত্র বিলাপমন্দির; হথরম্য উপবন, হুখবাহা যান বাহন, 
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ম্রুচির কেলিভবন, সুগন্ধি অকৃচন্দন, প্রমত্তভাষী বিদুষক, 

পরমবঞ্চক নট নী, দিবামোহন বেশতৃষণ, সদ্যঃপাতকর 
স্তববন্দনা। মায়ামোহময় বেশ্যামঙ্গ, আত্মভ্রংশময় রম্লসেবা, 

সদ্যোবিনাশময় ধিল[সচর্া, রোগতাপশতসহত্রময় আহার- 

বিস্তার ও প্রমাদময় আপানসঙ্গ, ইত্যাদি শোক তাপ ও 

আত্মবঞ্চনাময় বিষয় সকলের অন্বেষণে স্বতঃপরতঃ চে! 

করিতে অহোরহ ব্যাপূত না হয়েন, তাহার আত্ম! কখন 

অজিতচিত্ডের ধারণার ন্যায়, অনুদ্্যোগীর অদৃষ্টের ন্যায়, 
, অনাবিষ্টের গ্বানশিক্ষার ন্যায়, পাপাত্মার আত্মগ্রসাদের 

ন্যায়, খলের লক্ষ্মীর ন্যায়, অজিত-ক্রোধের মর্যাদার ন্যায়, 
অকৃতনত্যের সমাদরের ন্যায়, বনুভাষিজনে শ্রদ্ধার ন্যাঁয়। 

এবং দুরাত্যার সদভিসন্ধানের ন্যায় সহস1 বিপন্ন বা 

অবসন্ন হয় না। ফলতঃ, যিনি স্খ-ছুঃখ-বোধ-পরিশূন্য 

ও সর্বববিষয়ে সর্ধবঞ্থ অনাসক্ত হইয়া শুদ্ধ ধর্মের জন্য, 

মত্যের জন্য, শান্তির জন্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মজীবন 

পোষণ করেন; যিনি সকলের নিষ্ষারণ বন্ধু হইয়], অক- 
পট আত্মীয় হইয়। ও অকৃত্রিম হিতৈষী হইয়া, পরমার্থ 
রূপ পরম পদের প্রাপ্তিকামনায় আপনার সকল চেষ্টা, 
সকল যত্ব ও সকল উদ্যোগ নিয়োগ করেন; যিনি অভয় 

পদ্রের পরম পদ্দ অশোকবিদ্ধ বৈরাগ্যের অনুনরণপূর্ববক 

অভিমান ও অহংকারের মন্তুকে পদার্পণ করিয়া, পৃথিবীর 
যায় সর্ধ্বংসহতা, পিতা মাতার ন্যায় সহিষুুতা ও ঈশ্বরের 
যায় বিশ্বজনীনত1| বহন করেন; অথবা যিনি ঈর্ধ্যা, দ্বেষ 

ও অস্থুয়। প্রভৃতি আত্মমল সকল সর্বকতোভাবে ক্ষাঁলন 
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করিয়া, আপনার প্রতি, অন্যের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি কর্তৃব্য 
সকলের যথাযথ অনুষ্ঠান করেন, মেই ধন ও কৃতাথন্মন্য 
মহাপুরুষেরই শবর্গদবার-কপাট-পাটনে পরমপটুতা লক্ষিত 
হয়। যেব্যক্তি দেবগুরু বৃহম্পত্তির উপদিষ্ট 'ও মহর্ষি 

ফশ্যপের পরিগৃহীত এই আসক্তিগীত! ভক্তি শ্রদ্ধ৷ ও অব- 

ধান সহকারে শ্রবণ ও ধারণ করে, ত্বাহাপরর শোকতাপ 

বিদূরিত, পাপরোঁগ প্রশমিত, চরমনির্বতি উপাগত, 

ভেদবুদ্ধি তিরোহিত, আত্মজ্ঞান সমাগত এবং ঈশ্বরসিদ্ধি 

লমাহিত হয়। তাহাকে আর ক্ষণবিনশ্বর আমার বিষয়ের 

ভনা, দুঃখের নামান্তর বা রূপান্তর স্বরূপ আত্মবিনাশী 
পার্থিব সুখের জন্য, মাপাত-বন্ধু-পরিণাঁমশক্র পরিবারের 
জন্য, ধিকারময় ন্যক্কারজনক স্বার্থের জন্য, এবং এইরূপ 

ও অন্যরূপ মহাপাতক বা অতিদোষ সংগ্রহের জন্য, 

অতিমান্তর আত্মবিশ্বৃতের ন্যায়, প্রণষ্টের ন্যায় বা বিভ্রষ্টের 
ন্যায় দ্িবানিশ বিব্রত ও ব্যাকুল হইয়া, শুন্যে শূন্যে 
ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতে হয় না। 

বাসনার পরিণাম কিণ বন্ধন। আঁর্শার পরিণাম কি? 

বিপ্রলন্ত । অধর্থ্ের পরিণাম কি? বিড়ম্বনা | অমত্যের 

পরিণাম কিণ চতুর্বর্গের ক্ষয়। অশান্তির পরিণাম কি? 

অত্যন্দাম মনস্তাপ। অন্যায়ের পরিণাম কি?৭ আত্মার 

অনিবার্ধ্য.ও অবশ্যন্তাবী অধঃপাত। অবিনয়ের পরিণাম 

কি? অতিমহতী লোকবিরাগনংঘটন! | ছুঃশীলতার পরি- 

ণামকি? অতিমাত্র সৌভাগ্যবিপর্য্যয়। পাপের পরিণাম 

কিণ আত্মগ্লানির গুরুতর তাড়না | অনুয়ার পরিণাম 
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কি? আত্মগ্রসাদের স্বহন্তে দূরীকরণ। সেই রূপ, আস- 
কির পরিণাম কি? এককালীন সর্ববনাঁশ। অহঙ্কার যেমন 
শক্রত। প্রসব. করে, আলদ্য যেমন দুঃখের সন্ভাব সংঘটন 
করে, ছুরাচারিত্ব যেমন চিরকালানুবদ্ধিণী বিপুল অলগ্ষমীর 
মঞ্চার করে, অভিমান যেমন সর্ববব্যাপিনী অনাতীয়তার 
নমুৎপাদন করে, অবিদ্যা যেমন বিবাদ বিগ্রহের স্থাষ্তি করে, 
অজ্ঞান যেমন অতিবিস্তত দোষপরম্পরা বহন করে, দ্রাসন্ 

যেমন তেজোহানি সম্পাদন করে, কাম যেমন আত্মমালিন্য 
বিধান করে, ক্রোধ যেমন নিত্য ভয় ও অনুতাপের দার 
নিরগ্গলিত কয়ে, দারিদ্র্য ঘেমন সমুদায় গুণের আবরণ 
করে, চিন্তা ধেমন বিষম সন্তাপ সমুভ্ভাবিত করে, শোক 
যেমন অনদারত। প্রতিপাদন করে, আত্মঞ্লাঘ৷ যেমন দ্র 

চিন্ততার পরিচয় করে, পরাধীনত!' যেমন সর্ধসংকোচ 
সমাধান করে, স্বার্থপরতা! যেমন বন্ধুতাঁর হানি করে, এবং 
কতত্বতা যেমন লঘৃতার পরিচয় করে, আসক্তি সেইরূপ 
মমুদায় কুপ্রবভির সঞ্চার বিধান করিয়া, উভয়লোকিক 
সর্ববনাশের দ্বার সর্ববথ! উন্মুক্ত করিয়া! থাকে । 

পরমতত্াবিৎ রাজর্ষি জনক কহিয়াছেন, যিনি উত্তমরূপে 
কৃতবিদ্য বা কৃতজ্ঞান হুইয়াও, স্বকীয় বিদ্যার গৌরব না 
করেন, প্রত্যুত কিছুই জানি ন| বলিয়া, আপনা আপনি বালক- 
বৎ জ্ঞান করেন, যিনি মহান্ হইলেও, ক্ষুত্র বোঁধে স্পর্ধা 
শা করিয়া সকলের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করেন, যিনি 
জুদ্ধ হইলেও, ক্ষমা! অবলম্বন করিয়া, অপকারীর উপকার- 
বিধানে তৎপর হয়েন, ঘিনি স্বার্থের অভিসন্ধানপরিহার 
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পূর্বক সকলের হইয়া, পরার্থে পরম যর নিয়োগ করেম, 

যিনি অন্যের অব্যাঘাতে নিত্য ন্যায়পথে পদ্রচালনাপূর্ববক 

লোকযাত্রা নির্বাহ করেন, যিনি আপনাঁর ধনসম্পন্ভি, 

বল, বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভৃতি সাধারণের নিঃম্বার্থ উপকারে 

নিয়োগপূর্বফ কিছুমাত্র অনুতপ্ত না হয়েন এবং যিনি 

আসক্তিকে সাক্ষাঁৎ মৃত্যু ও নরকের দ্বার কল্পনাপূর্ধবক বিষ- 

ব দুরে বিসর্জন করেন, ইহারা সকলেই সর্ববলোকজয়া 

হইয়া, ঈশ্বরের নিত্য আশীর্বাদ ভোগ করিয়। থাকেন। 
তাত! পাপ আসক্তির দারুণ বিপরিণাম প্রত্যক্ষ আব- 

লোকন করুন। ছুরাচার ব্যাধ মুর্িমান কৃতান্তের ন্যায়, 

সাক্ষাৎকালদগুস্বরূপ বংশী হস্তে দ্রুতপদে অরণ্যমধ্যে 

গ্রবেশপূর্বক ততক্ষণে এ বংশীতে সাক্ষাৎ প্রাণহর স্বর 

লংযোগ করিয়া ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্র বোধ হরিণ হুপ্রিণীর প্রাণ 

ংহার করে | সংসারে গাটতর আঁসক্তিই ব্যাধের এইরূপ 

ছুপ্রবত্তির কারণ, এবং সঙ্গীতে গুরুতর আসক্তিই হরিণের 

অকালমৃত্যুর হেতু । মনুষ্য-সংদারে এইরূপ ভয়াবহ দৃষ্টা- 

সতের অসভ্ভাব নাই। কেনা জানে, সামান্য বন্য শাকেও 
এই পাপ উদর পূর্ণ হইয়া থাকে । তথাপি আসক্তি বশতঃ 

সেই উদরের জন্য প্রতিদিন সহস্র সহত্র মহাঁপাপের অনু- 

টান হয়! সত্য বটে, অনেকে স্বয়ং এরূপ পাপপথে প্রবৃত্ত 

না হইয়া, সামান্য শাকাদি দ্বার। উদর পোষণ করে; 

কিন্তু শিশু পুত্র ক্ষুধায় অধীর হইয়া, ক্ষণমাত্র ক্রন্দন করিলে, 

আসক্তির ছুরন্ত তাড়নায় সমুদায় বিস্মৃত হইয়! যাঁয় । আশ্চ- 

ধ্যের বিষয়, যে শিশু সামান্য স্তন্যমাত্রেই পরম তৃপ্তি 
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কোধকরে, দুরাঁচার জনকজননী আপক্তির দাস হুইয়া, 
তাহাকে অন্যায়পথে উপাজ্জিত বিবিধ আহার্ধ্য ভোগা প্রদান 

করিয়াও পরিতৃপ্ত হয়না! অনেকে তহাতে অকৃতকার্য হইয়া, 
হতভাগ্য ও বুখাজন্মা বোধে দিবা'নশ যে মলিন-মলিন অব- 

স্থিতি করে, তাহা দর্শন করিলে, মনুষ্যের ্মলারত। ও 

শ্রাসক্জির মারাত্মকত। শ্ুম্প$ অনুভূত হয়। আসক্তির 

গতিমাত্র উপাসক ছুরাঁচার মানুষের সকল বিষয়েই এই 

রূপ। নেয়ে স্থখে সখ ও আামোদেও আমোদ পায় না; 
কোনপ্রকার অভাব না থাকিলে, আপন! আপনি দরিদ্ধ 

ভাবিয়া, মময়বিশেষে তাহার যে ঘোর ব্যাম্মোহ উপস্থিত 
হয়; অথবা কোনপ্রকার অন্থরশ ও উদ্বেগের কারণ না 
থাকিলেও, তাহার মন যে অসন্তন্ট ও ব্যাকুল হইয়া! উঠে, 
আসক্তির এইরূপ অতিসেবাই তাহার কারণ | অথবা, 
মাদক দ্রব্যমাত্রেরই স্বভাব এই, যতই সেবা করা যায়) ততই 
তাহাদের মাত্রা, বেগ 'ও পরিমাণ বদ্ধিত হইয়া, মানুষের 
অনারতা। অস্থিরত|, অনবস্থতা ও অধঃপতিতত আবিষ্কৃত 

করে। মানুষ যে দহদ! অবসন্ন হয়, এরূপ মাত্রাবৃদ্ধিই 
তাহার হেতু।  . 

চতুর্দাশ অধ্যায়। 
আসক্তির পরিণাঁম এককালীন সর্বনাশ । 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ ! প্রহলাদ পূর্ব্ববৎ নিভাঁক, 
নির্মম ও নিরুপম উদার বাক্যে স্বীয় পিতৃদের দৈত্যাদেব 
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হিরণ্যকে সম্বোধন করিয়! বলিতে লাগিলেন, তাত! আসপ্ি- 

জনিত-সর্ববনীশ-বিষয়ক যে দৃষ্টাম্তকথ! লোকপরম্পরায় 

গ্রচলিত আছে, এস্থলে তাহ! বলিতেছি) অবধান করুন। 

এই তাপসারণোর যোজনার্দ অন্তরালে কিয়াদ্দর 

ব্যাপিয়া, এট যে ধৃমাচ্ছন্ননৎ বৃহৎ স্তপ লক্ষিত হইতেছে, 

প্রথিত আছে, উহ! স্থৃপ্রসিদ্ধ মালতীনগরীর ধ্বংসাবশেষ । 

বহুকাল হুইল, এ নগরী, অনস্তশক্তি কালের করাল কবলে 

পতিত হইয়াছে, কিন্তু আজিও উহার পূর্বতন গৌরবের 
চিহ্ন সকল বিলুপ্ত হয় নাই। বোঁধ হয়, বিধাতা জীবন্ত 
দৃষ্টান্তের অভিনয় দ্বারা লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এ 
মকল চিহ্ন বর্তমান রাখিয়াছেন। এভগ্রাবশেষের সানিধ্যে 

যে স্বচ্ছনলিল! বেগবতী জ্রোতম্বতী সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত 

হইতেছে উহা) তত্রত্য অধিবাসিগণের বিপুল মধ্যবষায় ও 
অসীম উদ্যোগশীলতা সহকৃত পরিশ্রমের জান্বল্যমান 

নিদর্শন। শুনিয়াছি, অধিবাসীরা কৃষি ও বাণিজ্যাদির 

সৌকর্যামাধনকামনাঁয় মবেত যত্তর ও উদ্যোগে এ আোত- 
স্বতী নিখাত.এবং বহুপংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সেতু সহাঁয়ে উহার 

স্থগমত! বিধান করিয়ধছিল। এতদৃভিম্ন তাহারা কাম- 

দেবের উপাসনার্থ পাদার্ধ-ক্রোশ-সমুচ্ছিত যে বৃহৎ মন্দির 

প্রতিষ্ঠিত করে বহুদূরবন্তা পর্বত হইতে উপলখ্ণড সকল 
সংকলনপূর্ধবক তাহার নির্মাণ হইয়াছিল। তাহাদের 
সুম্পষ্ট প্রতীতি ছিল, ধৈর্য্য ও অধ্যবপায় প্রকৃতিজয়ের 

প্রধান সাধন। পরমপুরুষ বিধাতা! শিক্ষা ও সৌভাগ্য 
সঞ্চয়ের জন্য সংসারের পর্বত্র জান্ত্বল্যমান রূপে ইহার 
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নিদর্শন মন্সিহিত করিয়াছেন । বিন্দুবিন্দ্ু জলপাত দ্বার! বৃহৎ 

ঘট পূর্ণ হয়; অননুভাব্য-কলেবর এক একটি পরমাণু একত্রে 
হইয়া, এই অতিবৃহৎ ব্রহ্ধাণ্ডের স্থষ্টি করে; অতিক্ষুদ্র বীজ 
হইতে ক্রমে ক্রমে স্থুবিস্তত শাখাপন্নবাদি-বিশিষট অতিবৃহৎ 
রক্ষের উদ্ভব হয়; বাল্য কৌমারাদির অনুক্রপ্বহদর্শন ও. 

বনুজ্ঞানসম্পন্ন বার্ধক্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে; বলী- 

কাদ অতিক্ষুদ্র কীট সকল ক্রমে ক্রমে অত্যুচ্চ স্তস্ত সকল 

নির্মাণ করে এবং এক হইতে নয় সংখ্যার জরমযোগে পরা- 

দাদি অসংখা রাশির রচন| হয়। এইরূপ ও অন্যরূপ 

প্রত্যক্ষ ফলময় ও অব্যর্থ-ব্যবহারময় দৃষ্টান্ত সকল পরিকলন 
পূর্বক মাঁলতীর অধিবাশীরা একমাত্র ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের 

আনুমারী হইয়া, অতিছুঃসাধা নকলও অনায়াসে সাধন' 
করিত। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, অতিক্ষুত্র 
পিপীলিকারাঁও অত্যুচ্চ শিক্যাদিতে আরো হণপূর্ধ্বক অতি- 

গভীর ভাগ্ুমধ্য হইতে অনায়াসে স্বকীয় আহার আহরণ 
করে। দৈবাৎ পতিত হইলে, পুনরায় উত্থিত হয়। এই- 

রূপ, পুনঃ পুনঃ উদ্থানরূপ চেষ্টা দ্বারা অবশেষে অভিপ্রেত 
সাধনে কৃতকার্য হইয়া! থাকে । মধুমক্ষিকার! যে, পুষ্পে 

পুষ্পে বিচরণ করিয়া, মধু আহরণপুর্বক অপুর্ব আবাস 

নির্মাণ করে, তাহাও চেষ্টার দেদীপ্যমান নিদর্শন। এই 

রূপে, সংসারের নগণ্য ও নকিঞ্িৎ কীঁটাদিও যখন পৌনঃ- 
পুনিক চেষ্টার সহায়ে পরম বিশ্ময় অভিনীত করে, তখন 
যুক্তিজ্ঞানাদি অনন্য-স্ুলভ-সাধনসম্পন্ন মনুযোর! যে তদ্দি- 
বয়ে অক্ষম হইবে, ইহ! কখন বিধাতার অভিপ্রেত নছে। 
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মালতীর অধিবামীর এই হ্ুনিপুণ বিজ্ঞানে সবিশেং 

পারদর্শী ও অনুরাগী ছিল। এইজন্য দৈবাৎ কোন বিষং 
ব্যর্থ হইলে,তাহার! পুনঃপুনঃ উদ্যোগ, অধ্যবনায় ও উৎসাং 

নিয়োগ পূর্বক তাহ! সম্পন্ন করিত। যাহ! দ্বারা কারোর 

চরমসিদ্ি জীপন্ন ও তজ্জন্য আত্ম। পরম পরিতৃপ্ত হয়; 

তাহারই নাম প্রকৃত পুরুষকার | আঁলদ্য করিলে, ছুঃখের 

অভাব হয় না। নিদ্রিত ঘিংহের পিংহভাব বিদুরিত হয় 

তখন অতিক্ষুদ্র জন্ধুকাদিও তাহাকে পরিহার বা লংঘন 

করির়। থাকে । ক্রমে ক্রমে তন্তপরম্পর। বিস্তার করিয়!, 

সামান্য লতাঁও 'তু)চ্চ বৃক্ষশিরে আরোহণ করে; মেই রূপ 

মনুষোর সামান্য কাষ্যশক্তিও পুনঃপুনঃ চেষ্টা দ্বার! দুরূহ 
ব্যাপার মকল সম্পাদন করিতে পারে। কোনরূপ ছিদ্র 

পাইলে, বদ্ধ জলরাশি তদ্দবারা অনাহত বেগে বহির্গতি হয়: 

চেষ্টা শূন্য হইলে, ছিদ্র-বহুলতার প্রাচ্র্যযবশতঃ পুরুষের 
তেজঃ, প্রতিভা ও উৎসাহাদ্দিও তন্রপ নিষ্কাশিত হইয়া 

থাকে | এই নকল চিন্তা ও পরিদর্শন করিয়া মালতীর 

আধবাসীরা অনবরত চেষ্টা করিত। ক্ষণমাত্রও আলস্তে বা 

বৃথা কার্যে যাপন কর! পুরুষত্বের সাক্ষাৎ ক্ষয় ও আত্মার 
দুরপনেয় ষালিন্য বলিয়া, তাহাদের প্রতীতি হইত । নদা 
যেমন বেগ দ্বারা বর্ধিত হয়, চেষ্ট। দ্বারা তন্রুপ সৌভাগ্য. 
সমৃদ্ধি ও আযুর্ববদ্ধি সংঘটিত হয়। এই প্রকার যুক্তির অনুসরণ 
করিয়া, তৎকাঁলীন পৃথিবীর যাবতীয় সখ সম্পত্তি তাহাদের 

হস্তগত হইয়াছিল এবং এই সকল কারণে মালতী, পৃথিবীর 

মালতী হইয়রাছিল। অনবরত বিয়া থাকিলে, কলহ ও দাত 
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শ্ুভৃতি ঝিবিধ শকার্ষ্যের অনুষ্ঠান হয়। কর্্মনিত্যা মালভীতে 
সেরূপ অকাধ্যের কোন কালেই সদ্ভাবসংঘটন! হইত না| 
অবধিবাশীরা নিক্ম্্া বসিয়া থাকাকে দুরন্ত অবমান বা জীবন্ত 
প্রনি মনে করিত। পিতামাতার! বাল্যকাল হইতে স্ব স্ব 
সন্তানকে কশ্মনিতাতার উপদেশ করিতেন। সুতরাং, মালতীর 
বাল্যক্রীড়। সকলও প্রকৃত পুরুষক্রীড়ার পরিচয় করিত। 
তথায় অকাল-পরিণয়, অকাল-সংসর্গ বা অনাবিধ উচ্ছ- 
ঘলতার লেশ ছিল না। স্বতরাং, সথস্থ, সবল, সতেজ, 
রফুল্লচিন্ত ও দীর্ঘজীবী লোক সকল প্রাছুভূর্ত হইত। সবি- 
শেষ বিদ্যা ও জ্ঞানবন্তাই লোকদ্বারে ও রাজদ্বারে, ফলতঃ 
সর্বত্রই গৌরব ব1 বন্থমান প্রাপ্তির দ্বার ছিল। বহুদর্শা ব 
কতকণ্মী না হইলে, কেহই বিষয়-ব্যবছারে উচ্চপদ প্রাপ্ত 
হইত না। উপরোধ, অনুরোধ ও উৎকোচাদির কিছুমাত্র 
প্রাহুভাব ছিল না। উচ্চ নীচবা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাবিয়া, 
বাজব্যবহারের কোনরূপ তরতম ভাব লক্ষিত হইত না। 
বিদ্যা,বযস ও গুণ ইত্যাদি দ্বার! প্রাধান্য বা আধিক্য হইলে, 
লোকাচারে বা স্বভাবতঃ যেরূপ মর্ধ্যাদা বাবস্থাপিত হয়, 
তথায় কোন অংশেই তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। 
৫াধ, লোভ; ভয়, হিংসা বা অন্য কোন হেন্ুর বশবর্তিতায় 
কোন বিষয়ে কখন কোনরূপ অবাবস্থা বা অত্যাচার ঘটিত 
শা। ম্বদেশানুরাগের ও স্বজাতিনিষ্ঠার আতিশয়া বশতঃ 
পরম্পর অকৃত্রিম অনুকম্পা নহকৃত বিশুদ্ধ ভ্রাতৃভাবের 
অতিমাত্র প্রাছুর্ভাব ছিল। তাহারা জানিত, এরপ ভ্রাতৃভাব 
ধঙাবগিদ্ধ | এইজনা নবলচিতি বািদিশী7যন পতি ০ আগস্। 



"১০৪ গোগভাযভ। 

প্রদর্শন করিত। এই সকল উদ্দার ও পবিদ্র কারণে সমুদাঁয় 
পৃথবী মালতীকে আপনার ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রীতি প্রদর্শন 
ও তাহার সন্বদ্ধিকল্পে দূঢ়তর মংকল্প নিয়োগ করিত। ফলতঃ, 

মালতী যে সমুদায় পৃথিবীর অনুকৃতি ও আদর্শ হইয়াছিল, 

ইহাই তাহাঙ্ঈম কারণ। দিব্যবিচিত্র বন্থসংখ্য উপবন, স্থববি- 

স্তত ও স্থবিভক্ত প্রশন্ত রাজপথ, স্ধাধবল মনোহর সৌধ. 
মাল, অপূর্বব-পণ্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী ও বিমলজল বিচিত্র 

জলাশয়সমূহ, ইত্যাদিতে মালতীর বাহ শোতভাঁর যেরূপ 

প্রাচুধ্য হইয়াছিল, বিবিধ বিদ্যার আলোচনাসম্পন্ন শুচাক 

বিদ্যাগৃহ, বিশ্বজনীন-ব্যবস্থানম্পন্ন মনোহর বিচারগৃহ্, জ্ঞান- 

বিজ্ঞানাঁদি বিবিধ বিষয়ের শিক্ষাসম্পন্ন সভাগৃহ, শিক্ষিত 

জ্ঞানবিজ্ঞানাদির প্রদশনসম্পন্ন পরীক্ষাগৃহ, রাজকীয় বিধি- 

শাস্ত্রের সর্ববসংবাদি-প্রণয়নসম্পন্ন শত্যুৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপকগৃ, 
বিবিধ বিদ্যার বিশুদ্ধ-গ্রন্থপম্পর্ন মনোহর পাঠগৃহ, এবং 
নর্ববরোগের নিরাকরণসম্পন্ন সৃচারু চিকিৎসাগৃহ, ইত্যাদিতে 

তাহার আত্যন্তরিক শৌতাঁর৪ তদ্রুপ একশেষ হুইয়াছিল। 
ভিক্ষু, দরিদ্র, রুগ্ন, ভ্রষ্ট, বৃথা পর্যটক, অলপ, অকর্ধাণা 

ইত্যাদি লোক তথায় প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইত না। সকলেই 
স্বাধীন, স্বাবলম্বী, স্বচিন্ত; অর্থোদগ্র, প্রযোন্ক ব1 ব্যবহার- 

মংমত এবং সৎপথ-মূসেবিত ; তজ্জন্য কাহারই চিন্তা, ভয়, 
উদ্বেগ, শঙ্কা ও বাকুলতার লেশমাত্র ছিল না। জ্ঞানবিজ্ঞা- 

নাদির সহিত কৃষি ও বাণিজ্যাদির সমান গণনা! ও আলোচন! 

থাকাতে, আর্থিক পারমার্ধিক সকলপ্রকার উন্নতি পরাকাষ্ঠা 

লাভ করিয়াছিল। 



আদিপর্য । ১৪৫ 

'আত্মার ও পরাত্মার অব্যাঘাতে সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্র। 

নির্বাহ করিবার অভিলাষ থাকিলে, লৌকিক পারলৌকিক 

উভয় বিষয়েই সমীচীন জ্ঞান মহকৃত বহুদর্শিতার প্রয়োজন 

হয়। শুদ্ধজ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা পাণ্তিত্যগ্রতিপঞ্ডি 

প্রাপ্ত হইলেই, সকল স্থলে সাংসারিক উন্নতি; স্থলভ হয় 

না। তজ্জন্ত আনুষঙ্গিক বৈষয়িক জ্ঞান-শিক্ষার সবিশেষ 

আবশ্যকতা হইয়া থাঁকে। এরূপ অনেক কৃতবিদ্য ও 
কৃতজ্ঞান পণ্ডিত আছেন, যাহারা অন্যের অতি ছুর্ববোধ্য 

দুরূহ গ্রস্থার্দির অনায়াসে নান প্রকার ব্যাখ্যা, উতকট- 

কোঁটিক অতিকুট বাদ-বিবাদের সমীচীন মীমাংসা, অতি- 
বিস্তুত-সংবাদ-সম্পন্ন বিজ্ঞানগভীর মনোহর বক্তত! অথব! 
বিপুল-বিদ্যাবন্তাময় পরলোকাদি দুরূহ বিষয়ক উপদেশ 

দ্বারা শ্রোতৃমাত্রের মনোহরণ করিতে পারেন। কিন্তু 

সামান্য বুদ্ধির প্রতিপাদ্য সামান্য বৈষয়িক সম্বন্ধে তাহার 
বালকের ন্যায় যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞত| প্রকাশ করেন, তাহ 
চিন্তা করিলেও শোকের আবির্ভাব হয়। এরূপ পঞ্চিত- 

দিগকে সামান্য উদরান্নের জন্যও প্রায়ই লালায়িত দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। বৈষয়িক জ্ঞানের তাদৃশ অভাবই ঈদুশী দুর. 
বস্থার কারণ। ফলতঃ গুদ্ধ অধায়ন ও অধ্যাপন। দ্বার! 

সাংসারিক ম্ৃখজীবিকা লব্ধ হয় না। তজ্জন্য, সাবধান ও 

বমাহিত হইয়া, লৌকিক শিক্ষার আবশ্যকত! হইয়! থাকে। 
এ বিষয়ে মালতীর অধিবানিগণের বিশিউরূপ জ্ঞান ছিল। 
তজ্জন্য তাহার! উভয়বিধ জ্ঞান অভ্যাস করিত এবং তজ্জন্য 

তাহাদের উভয়বিধ উন্নতির কোন কালে অভাব ছিল ন1) 



১৬৬ যোগত্তারত । 

মালতী নগরের অধিপতির নাম চন্দ্রকেতু। চন্দ্রের 

ন্যায় সকলের প্রীতি সম্পাদন এবং কেতুর ন্যায় চিত্বোন্নতি 

বশতঃ লোকে তীহার এরূপ অভিধ! প্রথিত হইয়াছিল। 

মনীষিগণ কহিয়াঁছেন) নরপতিগণ লোকপালবর্গের অংশ- 

সম্ভূত। চন্দ্রকেতুতে এবিষয়ের যাঁথার্থ লক্ষিত হইত। কুবে- 
রের ন্যায় অনীম ধন সম্পত্তি, ইন্দ্রের ন্যায় সর্ববাধিপত্য 
ও যমের ন্যায় অপ্রতিহত-দণ্ুত্ব ইত্যাদিতে তাহার অভাব 

ছিল না। ম্মিতপূর্বব বাক্য, বিনয়পূর্বব দান, ফলপূর্ব আরম্ত, 
পরিণামপূর্বব ভাবনা ঈশ্বরপূর্বব সাধনা, পরলোকপূর্ব প্রবৃত্তি, 
অভীফপূর্ব্ব নিঠ।, ধর্দপূর্বব কামনা, জত্যপূর্বব লোকযাত্রাঃ 
্যায়পূর্বব বিচার, ক্ষমাপূর্ব্ ক্রোধ, অনন্তপূর্বব ধর্্মানুষ্ঠান, 

অলোভপুর্বব বিষয়সেবা, আত্মীয়তাপূর্বব ব্যবহার, আদরপূর্বব 
সন্তাষণ) মার্দিবপূর্বব প্রভূত্ব, ধের্যাপূর্বব ফলাভিপন্ধান, বিবেক, 

ূর্বব অনুষ্ঠান, আক্রোধপূর্বব দণগ্ডবিধান, অপক্ষপাতপূর্বব বিচার" 

মীমাংসা, অনত্যাচারপূর্বব শুন্কমংগ্রহ, পিতার ন্যায় প্রীতি 

ও স্লেহপূর্বব প্রজাপালন, এবং গুরুর ন্যায় শিক্ষাপূর্্ব শাসন, 

ইত্যাদি তাহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি কাহাকে 
তে দ্বারা) কাহাকে বিনয়ে, কাহাকে শিক্ষায়) কাহাকে 

প্রণয়ে, কাছাকে বঙ্গান্যতায়, কাহাকে সদাশয়তায়, কাহাকে 

মিত্রতায়, কাহাঁকে সৌম্যভাবে) কাহাকে শ্বশীলতায় এবং 
সকলকে. অকৃত্রিম ও অকপট উদ্দারতাঁয় বশীভূত ও পরমা- 

ত্বীয়ভাবে বদ্ধ করিয়া, নিঃসপত্ব ও নিষ্ষণ্টক রাজ্যন্থখ ভোগ 

করিতেন। তীহার আস্তর বাহ কোনপ্রকার শত্রুর নামগন্ধ 

ছিলনা । হুতরাং তিনি যখন তখন নির্ভয় ও নিরুদ্ধি 



আদ্িপধ । ১৪০৭ 

হইয়া, একাকী যে দে অবস্থায় প্রজাগণের কার্ধ্য, চেষ্ট! ও 
মুখসমৃদ্ধি স্বচক্ষে পরিদর্শনপূর্বক বিচরণ করিতেন। এই 

রূপে তিনি বহির্গত হইলে, কেহ তাহারে পরমপ্রণয়ভাজন 

মিত্রের ন্যায়, কেহ অকৃত্রিম-ভক্তিভাজন পিতার ন্যায়, 

কেহ নিষ্কপট-সন্নেহভাজন ভ্রাতার ন্যায়, কেহ 'পরমণ্রীতি- 
ভাজন আত্মীয়ের ন্যায় এবং সকলেই অপার -শ্রদ্ধব(ভাজন 
সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায়, দর্শন ও কল্পন। করিয়া, যার পর নাই 
আপ্যায়িত ও কৃতাথম্মনা বোধ করিত। তিনি কোথাও 
সাক্ষাৎ শান্তির ন্যায়, কোাও মূর্তিমান্ ধর্মের ন্যার, কোথাও 
বিগ্রহবতী ক্ষমার ন্যায়, এবং সর্ধ্বত্র ঈশ্বরের ন্যায়, সকলের 
পরম অভীষ্ট ও বশীকরণ রূপে রাজকীয়গৌরবপ্রদর্শন 
পূর্বক সমগ্র পৃথিবী স্বকীয় শান্ত, দান্ত ও পরমানুগত 
পরিবারের ন্যায়, অনায়াদে পালন করিতেন কৃষি, 
বাঁণজ্য, শিল্প ইত্যাদি যে যে বিষয়ের আলোচনায় মাং সা- 
রিক উন্নতি ও সৌভাগ্যের সঞ্চার হয়, তিনি তাহাঁর অতি 
শয় পক্ষপাতী ও অনুরক্ত ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ 
বিজ্ঞানের উপর তাঁহার সাতিশয় শ্রদ্ধা, যত্ব ও অনুরাগ 
ছিল। এইজন্য প্রজাসাধারণ্যে তাহার সম্যক প্রচার ও 
গ্রচলন করিয়াছিলেন এবং তজ্জনা এরূপ নিয়ম ব্যবস্থা- 
পিত করেন, যে, প্রঙ্গামাত্রকেই বিজ্ঞানের কোন না কোন 
শাখা অধ্যয়ন করিতে হইত। এই রূপে মালতীর স্তবখ- 
সম্পত্তি, বলবিক্রম, তেজ প্রতাপ, সভ্য ভব্যভা, জ্ঞান ধরণ 
ইত্যাদি সকল বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল । 

কিজ চেনে পাকা আক লেকীতের রত বি বস কিন 5৬ ০০০০৭ 



১০৮ ধোগভারত | 

যেমন আত্ব।র স্বাধীনতা ভ্রংশ করে, পাপ যেমন পরলোক 

নষ্ট করে, ছুর্ববাক্য যেমন লোকানুরাগ হরণ করে, ভান, 

কারিতা যেমন আত্মগৌরব ধ্বংস করে, দৌন্ৃদ্য যেমন বন্ধু, 
তার নাশ করে, যাঁচ্ঞা যেমন অভিমান পরাহত করে, 

অসন্তোষ ঘ্েমন সখ ব্যাহত করে এবং লোভ যেমন মন্তো- 

ধের হানি করে, তদ্রপ একমাত্র আলক্তি তাদৃশ লোকোত্তর- 

পদগেঠরব-সম্পন্ন মালতীর অধঃপাত সাধন করিয়াছিল। 

অনেকাঁনেক বন্দী বিচক্ষণ পণ্ডিতের মতে বিলাসিতাই 
বিজ্ঞানের চরম সীমা | বিজ্ঞানপ্রস্থত এই বিলাসিতাতে 

অতি্াত্র আসক্তিবশতঃ মালতীর অধিবাঁসিগণ কালসহ- 

কারে স্ত্রী, দ্যুত, মৃগয়!, মদ্য এই সর্ববনাশকর ব্যসনচতুষ্টয়ের 

একান্ত পরতন্ত্র হইয়া উঠে । তজ্জন্য যে বুবর্ধব্যাগী 

ভূমূল আত্মবিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহাই নিরিম্ধন অগ্নির 

ন্যায়, প্রবল প্রন্থলিত হইয়া, মালতীকে ভম্মলাৎ ও নাঁম 

মাত্রে পর্যবগিত করে। পণ্ডিতগণ আসক্তিকে ব্যদন 
বলিয়াছেন। ব্যসনী হইলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মৃত্যু বিধান 
করেন। স্ৃত! তুমি বিশ্ববিখ্যাত যছুবংশের ধ্বংসকথা 

শ্রবণ করিয়াছ। দেখ, স্বয়ং ঈশ্বর এ বংশের নেত। ৪ 

অধ্যক্ষ ছিলেন। কে জানিত, পাপদোষে আসক্তি বশতঃ 

তাদৃশ পৃজনীয় বংশেরও আপনা! আপনি সহসা বিনাশ 

হইবে! মহাবীর রাবণ বিশ্বসংসার জয় করিয়া, স্ত্রীতে 
আসক্তি বশতঃ সামান্য বামরহস্তে সবংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। 

আসক্তির দাস হুইলে, এইরূপ অপম্বত্যুই সংঘটিত হয়! 

যুধিষ্টিরের ন্যায় ধার্মিক ও নলের ন্যায় পুণ্যক্লোক দ্বিতীয় 
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 লক্ষিত হয় না। দৃতে আসক্তি বশতঃ উভয়েরই অন্থলত 
রাজলম্মী বিনষ্ট ও নিতান্ত নীচের ন্যায় দারুণ বনবাসাদি 
ক্লেশ সংঘটিত হয়। রাজকুল-বিভৃষণ মহারাজ পার বিদ্যা, 
বুদ্ধি ও জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তথাপি তিনি 
ইতর-প্রকৃতির ন্যায় মবগয়ায় আসক্তি বশতঃ খবিশাপে 

ঘে রূপে অবসন্ন হন, তাহ ভাবিলেও, শোকের আবির 
হইয়া থাকে! 

পপ ই 

পঞ্চদশ অধায়। 

নীতিরত্র-বৈরাগ্যস্থত্র। 

সংসারে এইরূপ ঘ্বগাশোক ও ভয়বিশ্ময়বিমিশ্রিত দরুণ 
ৃ্টান্তের অঙদৃভাব নাঁই। যে শিশু জাতমাত্রেই প্রাণ 
তাাগ করে, পিতামাতা তাহার নিমিত্ত কিজন্য ব্যাকুল ও 
অধীর হয়ণ জন্মিলেই মরিতে হয়; তবে কেন মরিলে, 
লোকে শোক ও ছুঃখ করিয়া থাকে? সম্পদ থাকিলেই, 
বিপদের দ্বার চতুদ্দিকে বিস্তুত হয়। তবে কেন তাহার 
বিনাশে দুঃখ ও অর্জনে উদ্যোগ নিয়োজিত হয়? যেখানে 
ংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ, ইহাই প্রকৃতিপিদ্ধ নিত্য 

গম্থা। তবে কেন বিয়োগে বিধুরত! ও ব্যামোহ উপস্থিত 
হয়? নংসারে প্রবেশ করিলেই, কাল, কর্ধা, দৈব ও অদৃ- 
বের ছূর্র দাসত্ব বহন ও তজ্জন্য পদে পদেই বিড়ম্বনা ও 
বিগ্রলন্ত সহ্য করিতে হয়। তবে কেন সেই সংসাঁরবদ্ধনে 
গার ভা এআ ০৪৯৩১ সস ২৬৬৯০ 5 একি ০০42 পা 



১১০ যোগভারত। 

অর্ধনংগ্রহ দুর্ঘট। তবে কেন লোকে অর্থের. জন্য 
লালায়িত হয় এবং তাহা প্রাপ্ত না হইলে, আপনাকে হত 

তাগ্য মনে করে? সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । সখের 
পর ছুঃখ, ছুঃখের পর সখ, এই রূপ নিয়মে বিবিধ দশান্তর বা 
ভাঁবাস্তর অনাহত বেগে নিয়ত ধাবমান হইতেছে । তবে 
কেন লোকে শ্বখত্রউ ব1 দারিদ্রোগ্রস্ত হইলে, ব্যাকুল ও 
অবসন্ন হয়ণ এই পৃথিবী শুদ্ধ এক জনের ভোগ করিবার 
জন্য হয়নাই। তবে কেন লোকে তাহ! সাকল্যে আত্ম. 
সা করিবার জন্য বিব্রত হয়? তৃষ্ণার পার নাই, আশার 
অন্ত নাই এবং বিষয়ের পরিণাম নাই। যে ব্যক্তি সেই 
তৃষ্ণার ও আশার দাস হুইয়া, তাদ্শ বিষয়ের অভিসন্ধানে 
ধাবমান হয়, সে পরিণামে পরিতণ্ত ও প্রতারিত হুইয়| 
থাকে । ইহ! প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও, লোকে কিজন্য সেই 

বিষয়-ব্ষ-সংগ্রহে আগ্রহপর ও একান্তিক-যত্ববান্ হয়? 

কল্পনা কখন অনুরূপ হ্বখ বিতরণ করিতে পারে আ এবং 

যাহ! মনে কর! যায়, তাহাও কখন অনুরূপে মিদ্ধ হয় না; 

বরং সময়বিশেষে তাহার বিরুদ্ধ ভাব আপতিত হয়। ভবে 

কেন লোকে অবাস্তব কল্পনায় অস্থায়ী হ্ুখের জন্য ইতস্তত? 

ধাবমাঘ হয় £ এবং তবে কেন ভাবনার অনুরূপ সিদ্ধি 

সমাগত ন1। হইলে, বিষাদ ও অবসাদব্যাপ্তি উপন্থিত হইয়া 

থাকে? বিপদ বিপদের ও সম্পদ সম্পদের প্রায়ই অনুগমন 
করে এবং হর্ষে বিষাদনংঘটনাও সংসারের লনাতন ব্যবস্থা । 

ইচ্ছ! করিলে, এই নিয়মের লঙ্ঘন কর! সাধ হয় না। এই 

সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও, লোকে কিজন্য ব্যাকুল ব! 
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মুগ্ধ হয়? উত্থান ও পতন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়) আরম্ভ ও অবসান 
ইত্যাদি নিয়মে বিশ্বনংসার অপ্রতিহত ও অনিবার্ধ্য রূপে 

বদ্ধ হইয়া, অতীত ও অনাগত বিবিধ দশাস্তর ভোগ করিয়া, 
অনবরত পরিচালিত হইতেছে । তবে কেন পতন, ক্ষয় বা 
অবসান দেখিয়া, স্থবিষম বিষাদবেগ আপতিত ও উত্তরোত্তর 
বদ্ধিত হুইয়৷ থাকে ৭ নিরুদ্বেগ বা নির্ধিিম্ন শ্ুথ সংসারীর 
ভাগ্যে ছুর্ঘট। তবে কেন বিচ্ছিন্ন স্থখ নিরতিশয় ক্লেশ সমু- 
স্াবন করে? উদয় হইলে অন্ত হয়, আবার অস্ত হইলে 
উদয় হয়। ইহা দেখিয়াও লোকে কিজন্য আপনার 
জীবনে নিত্য উদয় অভিলাষ করে এবং সেই অভিলাষসি্ধি 
ন! হইলে, কিজন্য ব্যাকুল ও ব্যামোহিত হয়? যেখানে 
বিষয়সংগ্রহ, সেইখানেই নিত্য শঙ্কা ও নিত্য উদ্বেগের আবি- 
ভাব। স্বয়ং ইহা অশেষ বিশেষে পুন$পুনঃ গাঢ়তর ভোগ 
করিয়া, লোকে কিজন্য পুনরায় বিষয়সংগ্রহে লোলুপ ও 
আবদ্ধ হয়? যেখানে অত্যাচার, সেইখাঁনেই ভুশ্চিন্তা ও 
আত্ম-গনানির ভয়ানক তাঁড়ন৷ গ্রাছুভূ্ত হয়। ইহ! জানিয়াও) 
কিজন্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সকলে প্রবৃত্তি হইয়া 
থাকে? যেখানে স্নেহ, প্রীতি, মমত1, সেইখানেই অকাণ্ডে 
বাআকন্মিক অমঙ্গল আশঙ্কা! করিয়া) অভাবিতপূর্বব চঞ্চলতা 
ও অবসাদসঙ্ঘটন! হয়। তবে কেন লোকে শত সহত্র. 
রূপে ম্নেহপ্রীতি ও মমতার আবিষ্কার করিতে উদ্যত.হয়? 
মেঘ যেমন সুর্যের প্রভা আবরিত করে, দিবার আলোক 
যেমন প্রদীপের প্রতিভা সঙ্কুচিত করে, পাপ যেমন সদগতিরর 
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ছুশ্চেউ| যেমন নিদ্ধির পথ তিরস্কৃত করে, অবিবেক যেমন 

হুর্গতির পন্থা মুক্ত করে, ছুঃসাহম যেমন ছুঃখের শতদ্বার 

বিস্তুত করে, অসৌভাগ্য ঘেমন প্রতিভা হরণ করে এবং 
রোগ যেমন উৎসাহগুণের ও কার্যযশক্তির লোপ করে, 
দাসত্ব ও পরাধীনতা তদ্রপ প্রকৃত পৌরুষ হরণ করিয়া, 

আত্মাকে তেজোহীন, প্রতিভাহীন, মলিন ও সঙ্কুচিত করিয়। 

থাকে। তবেকেন লোঁকে অতিনামান্যের জন্যও তাদৃশ 

বিষষ-গ্লানিকর) অবমানকর ও পরলোকভ্রংশকর পাপ দাস- 

ত্বের কামনা ও পরিসেবা করেণ যে ভোগ বিবিধ রোগের 

আধার, বছু আয়ামে ও বহুল র্লেশে যাহা সঞ্চিত হয় এবং 

পদে পদে যাহার বিনাশ ওক্ষয় হইয়া থাকে, লোকে কিজন্য 

তাঁহার উপাজ্জনে প্রাণ পর্যন্ত নিয়োগ করে ? পাপ-তাপ. 

সহজ্রময়ী হতাশ! আসক্তিই এই সকলের কারণ। 

মনীষিগণ কহিয়াছেন, ঈশ্বরের আশীর্ববাদই প্রকৃত 

আশীর্বাদ । সর্বশক্তি ও সর্ববনাশী কালেরও ভ্রভঙ্গে এ 

আশীর্ববাদের ক্ষয় নাই। অমৃত ও অভয় এ আশীর্ববাঁদের 

পরিণাম এবং নিত্যন্থথ ও অবিনাশী সন্তোষ উহার এক- 

মাত্র প্রসব। তবে কেন হতভাগ্য অন্ধ মানুষ এ আশীর্বাদ 

ত্যাগ পুর্ববক সামান্য পাথিব আশীর্ববাদের অভিলাষী হয়-- 
যাহার পরিণাম শোক, ভয়, অস্থথ ও অমস্তোষপরম্পরা 

বিস্তার করে। দেখ, লোকে যে খ্যাতি প্রতিপত্তি ব৷ 
প্রশংমাগৌরব প্রদান করে, তাহা অপবাদের সামান্য আঁসঙ্গ- 
মাত্রেই অমায়াসে বিনষ্ট হুইয়। যায়। ঈষ্য, দ্বেষ ও 

অভিমান, মূর্তিমান্ উৎপাতের ন্যায় ও সাক্ষাৎ উপদ্রেবের 
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যায় মনুষ্য সংসার বিদ্রীবিত করিয়া, দর্বগ্রাপী ভয়ানিষ্ক 
বেশে সর্ববর্দা বিচরণ করিতেছে এবং মহত্ব ও প্রভূত 

লাভের ইচ্ছ! ব্যক্তিমাত্রেরই অস্তঃকরণ সামান্য ও বিশেষ 

আকারে আলোড়িত করিয়া থাঁকে। ফলতঃ, আপন 

অপেক্ষা অন্যের প্রাধান্য দেখিলে, পাপ অভিমান তাহ! 

কোন মতেই সম্থ করিতে পারে না। এইপ্রকার অসহা- 
তাই ঈর্ষ্যা ও অন্ুয়ার প্রসব করে। তাহার বেগ ধারণ 
করা হজ নহে। সংমারে যাহার মহান্ ও উচ্চ বলিয়। 

পরিগণিত, অতি ইতর অপেক্ষা ও তাহাঙ্গের মন অভিমান ও 

অস্থুয়ার বশীভূত। তাহার মচরাচর বিড়ালতপস্বী ব1 

বকধার্ট্মিকের ন্যায়, আত্মন্দোষ-প্রচ্ছাদন ও লোক গ্রদর্শনার্ধ 

নানাপ্রকার কপটকূট সদনুষ্ঠানে প্ররৃন্ত হয়। এইজন্য 
সহজ বুদ্ধিতে যা সামান্য দৃষ্টিতে তাহাদের প্রন্কৃত পরিচয়- 
জ্ঞান দুর্ঘট হইয়া থাকে । এইরূপে প্রস্তৃতপ্রতিপত্তিময় উচ্চ 

পদাদির পরিণাম কখন নির্বিবিত্ব বা নিরাপদ হইতে পারে 

না। তবে কেন লোকে অন্ধ হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া, তাদৃশ 
কণতঙ্গ'র বিপদধহুল বৃথা! পদগৌরব সঞ্চয়ের জন্য প্রাণ 
পর্য্যন্ত পণ ও পরমার্থ পর্যাস্ত বিসর্জন করে ৭ পরিবর্তই 
প্রকৃতির নিয়ম। বলপূর্ববক, কৌশলপূর্ববক বা অন্য রূপে 

তাহার প্রতিথাত কর] হজ নহে । যে ব্যক্তি সেই প্রতি- 
ঘাতে প্রবৃষ্ত হয়, তাহারই দারুণ প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়া 
পাকে। মন্তকের আঘাতে পর্বত প্রচলিত কর। সহজ 
নহে। প্রত্যুত, তদ্দারা মন্তকই চূর্ণ হইয়! থাকে । কিন্ত 
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করে। যে বিধাতা আলোকের স্থৃষ্টি করিয়াছেন) তিনিই 

অন্ধকারের প্রেরণ করিয়াছেন । আলোক ও অন্ধকারই 

সংশারের প্রকৃতি । কুত্রাপি এই প্রকৃতির বিনাকারযোগ 

দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ব্যাকুল হইয়া, নিরব- 
চ্ছিন্ন আলোক দর্শনের অভিলাষ করে, তাহাকে অন্ধ ও 

তবোধ ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে? কিন্তৃকি 

আশ্চর্ষেযর বিষয়) এবিষয়ে কৃতজ্ঞান ও কৃতমতি পণ্ডিতগণের ও 

পরিহার দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য লোকের কথা 

আঁর কি বলিব। 

তাত! এই যে হরিণ হরিণী বিচরণ করিতেছে ; ইহার! 
কেমন হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, সরল, প্রফুল্ল, পরিচিত এবং আয়াম 
€ উদ্বেগ শুন্য, অবলোকন করুন। পাপ মনুষ্যলোকে 

ইহাদের দৃষ্টান্ত হ্বলভ নহে । বৃক্ষের সামান্য গলিত পত্র 
অথবা! অতি সামান্য দূর্ববং ইহাদের আহার। তাহাতেই 

ইহাদের চরম তৃপ্তি সমুতপন্ন হয়। অধিকন্তু) নিদ্রার সমা- 

গমেই ইহার শে যথাঁকালে নিদ্রিত হয় এবং পুনরায় 

যথাকালে গাত্রোথান করিয়া, স্বস্ব অতি ক্ষুদ্র পশুজীবনের 

গ্রকৃতিগ্রদত্ত সখ স্বাচ্ছন্দ্য অতীব উচ্চজন্মা মনুষ্য অপেক্ষাও 

যথাযথ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ আজি যাহ! 

ভক্ষণ করে, আগামী কল্য তাহাতে আর তৃপ্তি বোধ করে 

ন1। প্রতিদিন নৃতন নৃতন খাদ্যের অন্বেষণে ধাবমান হয় 

এবং একবারে রাশীকৃত তক্ষণ করিয়া, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি 
€ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া ধাকে। এই রূপ, তাহার 

নিদ্রাও বথাকালে ও যথা শ্বখে সম্পন্ন হয় না। সে আ্াপনার 
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জন্য, পরিবারের জন্য নানাপ্রকাঁর অন্লভ ও অসম্ভব হৃখ- 

কামনায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া) যথ! সময়ে নিদ্রা যাই- 
বার অবসর পায় না। ইহার উপর আবার বিবিধ ঢুশ্চিস্তা, 

ছুঃস্বপ্ন, অনুতাপ, পরিতপ ও অসম্ভব মনোঁরথকল্পন। 

ইত্যাদিতে তাহার নিদ্রাবিচ্ছেদ- উপস্থিত হয় । এ বিষয়ে 
উচ্চ, নীচ বা ধনী, দরিদ্রের প্রভেদ নাই । এই রূপে পাপিনী 
আসক্তি মনুষ্য সংসারে যে অনস্ত যাতনা আবিষ্কার ও 
তানন্ত নরক বিস্তার করিয়াছে, প্রতিদিন প্রতিস্থলে তাহার 
ভয়াবহ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইয়া থাকে । লোকে যত্ব ও আয়া 

পূর্ধবক বাহ আড়ম্বরপরম্পর প্রদর্শন করিয়া এ সকল 
মাতন। প্রচ্ছাদদনের চেষ্ট। করিয়া থাকে । এইজন্য সকল 

স্থলে মকল মময়ে তত্মমস্ত প্রত্যক্ষ করিবার যদিও সম্তাবনা 

নাই, কিন্তু যাহার যে যাতনা, সে তাহা বিলক্ষণ অবগত 
আছে। আগ্রিগর্ড শমীর ন্যায় তদীয় হ্ুরপনেয় অন্তর্দাহের 

ছূর্বিষহ যন্ত্রণাই এবিময়ের প্রমাণ | আশ্চর্যের বিষয়, 
হতভাগ্য পাগীয়ান্ মানব তথাপি হতাশ! আসক্তির প্রলোভন 
বা অনুরোধ পরিহার করিতে যত্ববান্ হয়, ন!। 

যষ্টদশ অধ্যায় |... 
বিবিধবিষয়িণী তত্বকথা। 

গ্রহলাদ কহিলেন, তাত! ধন জন, বিভব, খর 
ইত্যাদি বিষয়মাত্রেই বিষম বিষ স্বরূপ। উহার সেবা 
করিলে, স্বয়ং স্ৃপ্টিকর্তারও মতিবিপর্য্য় ও জ্ঞানভ্রংশ 
উপস্থিত হইয়। থাকে, অপরের কথ! আর কিবর্লৰ? 
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আপনি সর্ধবদ! এই বিষয়-বিষের কীট হইয়া আছেন : 
সেইজন্য আপনার মতি-গতি ভ্রষ্ট ও উৎপথে প্রবৃ্ 
হইয়াছে এবং সেইজন্য. আপনি পরমার্থপরিহীরপূর্ববক 
সর্ববদ! স্বার্ধেরই অন্বেষণ করিয়।, আত্মার দ্ুরপনেয় অধঃপাঁত 
উপস্থিত করিয়াছেন। অত্তএব যাহাতে, আপনার তত্বজ্ঞান 
আবিভূত ও তৎসহকারে যুক্তিমার্গ আবিষ্কৃত হয়, তজ্জন্য 
পুনরায় উপদেশ করিতেছি, অবধান করুন। | 

তাত! এ দেখুন, জরা, রাক্ষপীর ন্যায় সমস্ত জীবলোব 
অভিভূত করিয়া, সাক্ষাৎ ব্যাত্রীর ন্যায়, মৃত্যুর সহিত গৃহে 
হে বিচরণ ও লোকদ্দিগকে অহরহ আক্রমণ পূর্ববক, ক্ষুদ্র 
প্রাণ মেষের ন্যায়। কোথায় লইয়া! ফাইতেছে, বলিবার নহে 
এ দেখুন, কালরাত্বি সকল পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করিয়া, 
অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতপারে লোকের আয়ুক্ষয় করিতেছে। 
কাহার সাধ্য তাহাদের গতিরোধ করে? আপনার ন্যায় 
কত শত শূর-বীর তাহার করাল কবলে, পাঁবকপত্ত 
পতঙ্গব। গ্রাণসমর্পণপূর্ববক পরিহার প্রাপ্ত হইয়াছে 
তাহা বলিবাঁর নহে। আপনি নাবধান হউন। কোন 
দিন কোন্ মুহূর্তে অভেদ্য অশনির ন্যায়, একান্ত অপরিহার্যয 
দুরন্ত স্বত্যু আপনার মস্তকে পতিত হইয়া, উহ সর্ষপব€ 

চুণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আপনার ন্যায় 
অথবা আপনার অপেক্ষাও বলবান্ শত শত রাজা) মহারাজ 

ও অধিরাজ এই রূপে চূর্ণমস্তক হইয়াছেন, আপনি ই£ 
অবগত হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, সেই প্রেমময়ের 
প্রেমরাজ্যে বিচরণ করুন। 
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' তাত! সেই শান্তির রাজ্যে শোক নাই, সম্ভীপ নাই, 
রোগ নাই, ভোগ নাই, মোহ নাই, ব্যামোহ নাই। 
যাহারা লোকের শোণিতশোষণপুর্বক আপনার ন্যায় 

বা ব্যাপ্রের ম্যায় আত্মজীনন পোষণ করে এসং স্বার্থ ই 
পরমার্থ ভাবিয়া, কায়মনে অভীষ্ট দেবের ম্যায় একমাত্র 
তাহারই সেবা করেঃ তাদুশ নষ্টমতি ভ্রষ্টজ্ঞান পুরুষগণ' 
কখনও সেই শান্তির রাজ্জে বিচরণ করিতে পারে না । 
ততএব আপনি অহংমমতাপরিহারপূর্ববক, অহঙ্কারাভিমান- 
বিসর্জনপূর্ববক এবং আগ্রহপরি গ্রহত্যাগপূর্ব্বক সেই শান্তির 
রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। 

এ দেখুন, রাত্রি সকল আমুক্ষয় করিয়া, সর্বদাই 
জগতে সঞ্চরণ করিতেছে এবং মৃত্যু ক্রমশঃ অগ্রসর হুই- 
তেছে। বিবিধ আধিব্যাধি নিতান্ত প্রবল ও' একাস্ত উদ্দাম 

"হইয়া, তাহাদের সাহাষ্য করিতেছে । আপনি ইহা জ্ঞানিয়। 

শুনিয়া কি রূপে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, 
বা কালাতিপাত করিতেছেন? তাত! এক একরাত্রি 
গমন করিতেছে, আর ততঙ্গে মনুষ্যের পরমায়ুর ক্ষয় 
হইতেছে। স্বতরাৎ লোকের জীবন কিছুই নহে, একমাত্র 

 মরণই লত্য। মৃত্যু উপস্থিত হইলে, ব্যাত্রতাড়িত ক্ষুদ্র 
হরিণের ন্যায়, লোকের স্থুখ যেন এক কালেই হরিয়া যায়! 
তখন স্ববিপুল রাজ্য এশখর্ধ্য, অপার বিষয় বিভব এবং 
ঘতুলিত সহায়সম্পদ কিছুই ভাল লাগে না। তাত! 
কালবশে আপনারও এইরূপ ঘটিবে-_অবশ্য ঘটিবে। কিছুতেই 
ইহার ব্যভিচার হইবে না। আপনি এই বলিয়া আছেন, 

স্ঞ্পি 
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হয় ত. এই মুহুর্তেই লেই সর্ধবসংহর ছুরস্ত মৃত, তস্করের 
ন্যায় উপস্থিত হইয়া, ভাক্ষরের অন্ধকার-হরণের ন্যায়, 
আপনার প্রাণবায়ু সহস| হরণ করিতে পারে । আপনি 
কিছুই করিতে পারিবেন না। তাঁত! শাপনার ন্যায়, কত 
শত লোকের এইপ্রকার ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, 
বলিবার নহে! অতএব আপনি সাবধান হউন | 

হায়, মৃত্যুর কাঁলাকালজ্ঞান নাই এবং বালবৃদ্ধবোঁধও 
নাই! লোকে যাহা মনে করে, তাহা: স্্সম্পন্ন না 
হইতেই, মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ পূর্ববক ব্যাত্রীর ন্যায় 
লইয়া যায়। কাহারও নিষেধ, গ্রতিষেধ,) অনুনয়, বিনয়, 

ক্রোধ, অমর্ষ গ্রাহ্থ করে না। আপনারও অনশ্য এইরূপ 
ঘটিবে। আপনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ না 
হইতেই, স্বতুটু আপনাকে অসহায় মেষবৎ আক্রমণ ও 
স্বীয় স্থৃতীক্ষ দত্তে চর্ববণ পূর্বক উদরসাৎ করিবে। হায়, 
তখন আপনার কি হুইবে! অতএব এই বেল! সাবধান 
হউন। বৃথা রোষ অমর্থ ও হিংসা দ্বেষ পরিহার পূর্বক 
পরমার্পথের পথিক হউন। সত্য আপনাকে আর 
আক্রমণ করিতে পারিবে না। 

পণ্ডিতের নির্দেশ ও উপদেশ করেন, মৃত্যুর গুহ 
নরকে, নিবাস শোক সন্তাপে এবং মৃত্যুর আশ্রয় বিবিধ 

আধিব্যাধিতে। আপনি এই ঘকল অবগত হইয়া, মৃত্যু পরি- 

হারে স্বতঃ পরতঃ চে! করুন। বিফল বিষয়ে আসক্ত 

হইলে, নরকের পর নরক, শোকের পর শোঁক ও সন্তাপের 
পর সন্তাপ মংঘটন ও তৎসহকারে আভ্বার পানির 
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অধঃপতন সম্পন্ন হয়; ইহা সিদ্ধ বাকা । আঁপন।র খে 

তাহা ন! ঘটে | তজ্জন্য সাবধান হইয়, বিষয় হইতে সতত 

দুরে অবস্থান করুন এবং যাহা শ্রোয়স্কর, সতত তাহারই 
জনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। ইহাই প্রকৃতিমিদ্ধ বিশিষ্ট পন্থা! । 

তাত! এ দ্নেখুন, দোগের পর রোগ, শোকের পর 

শোক, মোহের পর মোহ ও বিনাঁশের পর বিনাশ সংসারে 

অনাহত ধানমান হইতেছে এবং রাজ| প্রজা, ধনী দরিদ্র) 

ছূর্রবপ বল, মকলকে ই নমমভাবে আক্রমণ ও গ্রহণ করিতেছে। 

এ সকল কাহার ঘটনা, কাহার প্রেরণ! ও কাহার রচন]? 

আপনি কি তাহা ভাবিয়া থাকেন? অথনা) ভাবিয়! 

থাকিলে, কখনই বিষয়ের পর ব্ষিয় ও বিতবের পর বিভব 

সংগ্রহ ও ব্ধন করিয়া, এরূপ বদ্ধ-বদ্ধ ও জড়ীভূত 

হইতেন ন1। রি 

সংমারের টুরবস্থ! দেখুন | লোকে এক শোক ভূগিতে 
ভুগতে আর এক শোকে পতিত হয়; এক রোগ ভোগ 

করিতে করিতে আর এক রোগে আক্রান্ত হয়; এই পুত্র; 

এই কন্যা), এই গৃহিণী, এই আত্মীয়, এই বান্ধব, এই 
স্বজন, এই প্রতিবেশী, এই রূপে একের পর আর মরি- 
তেছে এবং তজ্জন্ত শেকের পর শোক সংঘটিত হইতেছে। 
তখাপি কাহারও চৈতন্য নাই, জ্ঞান নাই এবং উদ্বোধন 

বা জাগরণ নাই। আপনারও তদনুরূপ ঘটিয়াছে। আজিও 
আপনি ভ্রাতৃশোক বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তথাপি, 

আপনার চৈতন্য নাই। আপনি মনে করিতেছেন, মরিবেন 
না| কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমাত্র | আপনার ন্যায় কতশত 
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ব্যক্তি মরিয়াছেন, মরিতেছেন ও শরিবেন, তাহ! খলিবার 

নহে! ইন্দ্রের বজ্েরও যখন পতন আছে, ভখন আপ. 
নার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির কথ! আর কি বলিবখ 

এ দেখুন) বিধবার পর বিধবা, অমাথের পর অনাখধ, 

নিরাশ্রয়ের পর নিরাশ্রয, অসহায়ের পর অলহায় দরি- 

দ্রের পর দরিদ্র, দীনের পর দীন, আতুরের পর আতুর, 

তশক্ষের পর অশক্ক) অকৃতির পর কৃতি, অক্ষমের 

পর অক্ষম লোকের আবির্ভান ও প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত পৃথিবী 
ভাতিমাত্র শোকস্থান হইয়াছে! শখের বার্তীলোপ 

হইয়াছে, সন্তোষের কথা তিরোহিত হইয়াছে, আহ্লা- 

দের মতবাদ অপগত হইয়াছে, আনন্দের কথা বিরহিত 
হইয়াছে । এ লকল ঘটনার কারণ কি? আপনি কি ইহা 

চিন্তা করেন? কখনই না1। কেননা, চিন্ত। করিলে, কখনই 

পত্রমার্থপরাগ্জাখ হইতেন না। 
গুরুদেব শুরক্রাচার্ধ্য বলিয়াছেন, স্বার্থ অপেক্ষা! মগ 

পাপ আর নাই। উহ! মানুষকে অন্ধ করে, অবশ করে, 
অচেতন করে, অজ্ঞান করে, অধীর করে, অবসন্ন করে 

এবং অধংপাঁতিত করে। ইহার দৃষ্টান্ত পাপনংসারে 
বিরল নহে; দেখুন, এই স্বার্থের জন্যই সবল ছুর্বলের 

উপর অত্যাচার করে, প্রভু ভূতাকে গুরুভারে নিপীড়িত 
করে, রাজ] প্রজাকে গুরুতর শাসন করে এবং উত্তমর্ণ (১) 

অধমর্ণকে (২) পীড়ন করিয়া ধাকে। আঁধার, এই স্বার্থের 

জন্যই পিতা পুত্রে, পতিপত্বীতে, ভ্রাত| ভগ্ীতে, বন্ধু বন্ধুতে, 

(১) ম্হাজন। (২) খাতক। 
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এবং পরস্পর স্বেহ, প্রীতি ও প্রণয়ের বিনিময় বিছিত হর্ী। 

যেখানে স্বার্থসন্বপ্ধ নাই, সেখানে এই সকলের সম্পর্ক 
নাই এবং তজ্জন্য কোনরূপ স্বালাযন্ত্রণাও নাই। 

এ দেখুন, দরিদ্রে গৃহী কত কট পাঁপ জীবন ধারণ 

করিতেছে ! হয় ত কোন দিন অনশনে, নয় তকোন দিন 

তর্দাশনে, হয়ত কোন দিন দগ্ধীশনে, নয়ত কোন দিন 

ভিক্ষাশনে তাহার অতিবাছিত হইয়! থাকে । তথাপি, 

তাহার দুর্গৃহে ছুরাগ্রহের সীমা নাই । এ দেখুন, অনবরত 

উপবাদ করিয়া, ইহার দেহ কঙ্কালমাত্রে পরিণত ও 

ঘষ্টিমাত্রে নির্ভর হইয়াছে। আর উঠিবার বা চলিবার 

শক্তি নাই। তথাপি, ইহার জীবিতাশার শেষ নাই। 

ইহার কারণকিণ আপনি কিতাহা ভাবিয়৷ থাকেন ৭ 
কখনই না। যদি ভাবিতেন, তাহ! হইলে, কখনই পরমার্থ- 

পরাজখ হইয়া, গাত্াকে ভর, নষ্ট, বিনষ্ট বা কউময় 

করিতেন ন!। 

হাঁয়, স্বার্থের কি অঙ্থাঙ্করণী, অবশঙ্করণী অদীম শক্তি! 

দেখুন। লোকে এই স্বার্থবশে বুদ্ধিদোষে আক্রান্তি হইয়া, 

অনায়াসেই পরমার্থ বিশ্বৃত ও অধঃপতিত হইয়! থাকে 
কেহ উপদেশ করিলেও, বুঝিতে. পায়ে না এবং নিষেধ ব! 

প্রতিষেধ করিলেও, গ্রাহ করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত হয় ন1। 

আপনারও তদনুরূপ অবস্থা সংঘটিত হুইয়াছে। আপনি 

কেবল বিষয় বুঝিয্লাছেন, বিভব বুঝিগ়াছেন, বিলাপ বুঝি্না- 
ছেন এবং অর্জন, উপার্জন ও সঞ্চয় বুঝিয়াছেন। আর, 
আপন! আপনি রাজা ব প্রভু হইয়াছেন, বুঝিয়াছেন। 

১৬ 
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এই রূপে যে সকলের সার নাই, পরিণাম নাই, উপকারিতা 
নাই, স্থিরতা নাই, স্থায়িতা নাই, আপনি কেবল তাদৃশ 
অনর্থকর, ভ্রংশকর, সর্ধবনাশকর, আত্মনাশকর, পরলোক: 
ধ্ংসকর, অসার, অস্থায়ী, অস্থির ও অনর্থক বিষয় সকলই 
বুঝিয়াছেন। 

তাত! যাহার। এই রূপে একমাত্র অস্থায়ী ও অসার 
বিষয় বুঝিয়া৷ থাকে, তাহাদের অধঃপতন, দিবসের ন্যায় 

অবশ্যন্তাবী, তাহাতে অণুমান্র সন্দেহ নাই। এ দেখুন, 
ংসারে কতলোক বিষয় বিষয় করিয়া, অন্ধ হইয়াছে, মত্ত 

হইয়াছে, পতিত ও অধঃপতিত হইয়াছে ও হইতেছে। 
আপনি কি এ সকল ভাবিয়া থাকেন ? কখনই না । কেননা, 
ভাবিয়। থাকিলে, কখনই বিষয় বিষয় করিয়া, আপনিও 

এরূপ মত্ত, প্প্রমত্ত ও উন্মত্ত এবং তন্নিবন্ষন অধঃপতিত ও 

পুত্রহত্যারূপ আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইতেন ন]। 

তথাহি, কোন্ ব্যক্তি পুত্রহত্যায় প্রবৃত্ত হয় ? যে ব্যক্তি 

বিষয়ের দান। কোন্ ব্যক্তি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়? যে 
ব্যক্তি বিষয়ের দাল। কোন্ ব্যঙ্ডি পরলো কহত্যায় প্রবৃণ্ 

হয় ?-যেব্যক্তি বিষয়ের দাস। কোন্ ব্যক্তি ইহলোঁক' 

হত্যায় প্রবৃত্ত হয় ৭ যেব্যক্কি বিষয়ের দান। এই রূপে 
বিষয়ের দাসত্ব লোকের সর্বনাশ বিধান করে, ইহ! তত্ববিদ্ 

মাত্রেরই উপদেশ। আঁপনিও বিষয়ের বশীভূত হইয়া, 

স্বহত্তে আপনার সর্বনাশ করিলেন। আপনার ফুলগুর 
ভগবান উশন! বলিয়াছেন, পরমার্থপরিহারপূর্ববক স্বার্থের 
সন্ধান করিয়া একমাত্র বিষয়ের সেবা করাই সাক্ষ।ং 
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সর্বনাশ । ফলতঃ লোকের ধন, জন, বিষয়, বিভব, সমস 
 যাউক, তাহাকে সর্বনাশ বলে না। স্থলদরশী ও স্থলবুদ্ধি 
ব্যক্তিরাই এরূপ সর্বদ্ববিনাশকে সর্বনাশ; বলে) কিন্ত 
তত্বদর্শারা তাহাফেই পরম লাভ বলিয়া! থাকেন। ইহার 
যুক্তি সম্প$ । অর্থাৎ, যে ব্ষিয় মিথ্যা, তাহার আবার 

বিনাশ কি! তাহা ত বিনষ্ট হইয়াই আছে। ধন জন 
ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই মিথ্যা ও কল্পনামাত্র, অথবা মনের 
ভ্রম মাত্র । হুতরাং তাহাদের আবার বিনাঁশ কি এবং সেই 

বিনাশেই বা আবার সর্বনাশ কি? | 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

স্বার্থ তত্ব ও পরমার্থ। » 

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি পুনরায় এই প্রহলাদ- 
চরিত্র উপলক্ষে স্বার্থ তত্ব ও পরমার্থের লক্ষণ ও স্বভাবাদি 
কীর্তন করিয়া, আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। দেখুন, সংসার' 
ধেরপ বিষম স্থান, লোকে যেরূপ ব্ষমমতি, শাস্ত্র নকল 
যেরূপ বিষমবদ্ধ এবং আচার্য্য সকল যেরূপ বিষমপ্রকৃতি, 
তাহাতে, প্রকৃত তত্বের আলোচনাপূর্বক পরমা পরি, 
কলন ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য উপায় আর কি আছে? 
মানুষ স্বভাবতই ক্ষুদ্র, দুর্বল ও অসহায় এবং মোক্ষলাতও 
স্বভাবতঃ অভিছুরূহ ও ছুঃসাধ্য বিষয়। এরূপ অবস্থায় 
তত্বজ্ঞানই তাহার সাক্ষাৎ মুক্ধি | 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! আপনি স্বকীয় টি গু 
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মর্ধ্যাদার অনুরূপ উৎকৃষ্ধ প্রশ্ন করিলেন। শিষ্য গুরুকে 
এইরূপই জিজ্ঞাসা করিবে এবং গুরু তাঁহাকে এঁরূপই 
উপদেশ করিষেন। কেননা, . এইগ্রক।র প্রশ্নে এঁহিক 
আমুক্সিক দ্বিবিধ দিদ্ধিই প্রতিঠিত আছে । অতএব অবধান 
করুন ; সত্যদেব প্রহ্লাদ পিতৃদেব ছিরগ্যকে এ বিষয়ে যে 
উপদেশ করেন, তাহাই এস্থলে যথাযথ কীর্তন ০৪ 
আপনার কথার উত্তর করিব। 

প্রহলাদ কহিলেন, তাত! স্বার্থত্যাগ করুন, তত্ব 
আলোচনা করুন এবং পরমার্থ আশ্রয় করুন। যদি 
সিদ্ধিলাভের বাসন! থাকে এবং যদ্দি মদ হইতে অভিলাষ 

করেন, তাহা হইলে, সত্বর আমার বাক্যানুরূপ কার্য 
করুন। অন্যথা আপনার নিস্তার নাই এবং আপনার 
সহবামী, প্রতিবেশী ও অন্তেবাপী এই সকল দৈত্য, দানব 
ও অন্তরগণের ৪ নিস্তার নাই। 

রাজন ! অবধান করুন, আমি আপনার জ্ঞাঁনরৃদ্ধি € 
আত্মলিদ্ধি এবং নিস্তারপদবী পরিহ্করণ জন্য অমূল্য 
উপদেশ রত্বমালা সম্প্রদান করিৎ। আপনি মহাঁধনী 
হইলেও, মহাদরিদ্র। কেননা, জ্ঞানই প্রকৃত ধন। যাহার 
জ্ঞানধন নাই, সেই ব্যক্কিই যথার্থ দরিদ্র ও নিস্ব | ফলতঃ 
ধন থাকিলেই ধনী বলেনা, জ্ঞান থাকিলেই ধনী বলে। 
এই জন্য আমি আপনাকে গুরুদন্ত জ্ঞানরত্ব বিতরণ করিব। 
আপনি উহা গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত ধনী হউন। পগ্গিতেরা 
নির্দেশ করেন, জ্ঞানরূপ ধন ভিন্ন মোক্ষরূপ মহাদেব 
প্রাণ্ড হওয়। কোন মতেই কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে। বিধাত। 
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একমাত্র জ্ঞানরূপ ধনের সহিত মোক্ষরূপ মহাড্রবোর 

বিনিময়বিধি ব্যবস্থিত করিয়াছেন। বিশ্বজননী প্রকৃতি 
এই আনধনের বিতরণকত্রো। লোকে যাহাকে ধন বলে, 
তাহ! ত্যাগ করিয়া, কায়মনে দেবী প্রকৃতির সেবা ম! 

করিলে, এই জ্ঞানধন লাভ কর যায় না। অতএব আপনি 
সর্ববত্যাগী যোগী হইয়া], সংসারবিরাগী মন্ধ্যালী হইয়া, 
প্রকৃতিরূপ পরম দেবতার মেব| করুন; জ্ঞানধন অধিকার 
করিয়া, অনায়াসেই মৌক্ষমার্গে বিচরণ করিবেন, লন্দেহ 
নাই।, 

তাত! আমি এই গুরুদত্ত জ্ঞানবলে যাহ! জানিয়াছি, 
শ্রবণ করুন। আমি জানিয়াছি, সর্ববথ! স্বর্থত্যাগ করিবে 
এবং পরমার্থরূপ প্রশস্ত পথের পথিক হুইবে। ইহাই 
আত্মসিদ্ধির প্রকৃত পন্থা । পুনশ্চ, আমি জানিয়াছিঃ 
লোকে যাহার বশে বা যাহার প্রভাবে, চক্ষু থাকিতেও 
অন্ধ হয়ঃ কর্ণ থাকিতেও বধির হয়, হস্তপদ থাকিতেও পঙ্গু 
হয়, বিদ্যা থাকিতেও অজ্ঞনে আচ্ছন্ন হয়। জ্ঞান থাকিতেও 

ভর হয়, বুদ্ধি থাকিতেও নষ্ট হয়, বিচার ও বিবেচনা 
 খাকিতেও পূর্ববাপরপর্ধযালোচনাপরিবর্জিজিত হয়, এবং তেজ 
প্রতাপ থাকিতেও, তৃণ অপেক্ষা লঘু হয়, তাহার নাম স্বার্থ। 
অথবা, যাহার প্রভাবে ত্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়, নরকের 
দ্বার বর্ধিত হয়, অধর্থের দ্বার বিস্তুত হয়, অন্যায়ের দ্বার 
প্রশস্ত হয়, মিথ্যার দ্বার উদ্বঘাটিত হয়, অত্যাচার আোত 
প্রাছুভূতি হয়, অনাচারআোত সমুদ্ভত হয়, অবিচারআ্রোত 
আবিভূতি হয় ও অপচারআোত আব্ষ্কিত হয়, তাহার না 
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্বার্থ। অথবা, যাহ! দ্বার! পরমার্থ ভ্রউ হয়, পরাথ/মষ। 
হয় অশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়, বিবিধ বিজরষ্ট দশার আঁবি- ৰ 

াব হয়, নানাবিধ পাপ তাপ স্ব হয় এবং মন ও বুদ্ধি 
'অপরুষ্টতাববিশিষ্ট হয়) তাহার নাম স্থার্থ। অথবা, 

| 

ৃ 

| 

মাহ! দ্বারা ক্রিয়ালোপ, ধর্্মলোপ, জ্ঞানলোপ ও বিবেক. 

লোপ প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত প্রাছুর্ভত "হয়, তাহার নায়, 

স্বার্থ) অথবা, যাহার প্রভাবে ভয়, সন্দেহ) মোহ, ব্যামোহ)। 

ছুরাগ্রহ, নিগ্রহ, বিগ্রহ, কলহ লোভ, ক্ষোভ, ক্রোধ) 
ঈর্ধযা, দৈন্য, মদ, মাৎসর্ধ্য। অহংকার ও অভিমানাদি দোষ 

নকলের শতগুণ বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম স্বাথথ | 
যেখানে এই স্বার্থের প্রবলতা, তাহারই নাম নরক। 

পৃথিবী একমাত্র স্বার্থেরই আয়ত্ত । এইজন্য ইহা দ্বিতীয় 
নরক । নরকের ন্যায় ইহাতে বিবিধ যাতনার কোন- 
গ্রকার অভাঁব নাই। পার্থিব জীবমাত্রেরই হৃদয়ে কোন 
না কোন রূপ গ্লানি আছেই আছে । সকলে কিছু মনের 

কথ! খুলিয়া বলে না; নিজের মন দিয়া, পরের মন বুঝিতে 

| 

হয়। যাহার! তাহা ন বৃঝে, তাহা! ঈধ্যানু। ইর্ধ্যার 
স্বভাবই এই, উহ! লোককে অন্ধ করে ও মুড় করে। এই' 
জন্য ঈর্য্যাবান্ ব্যক্তি অন্যের দুঃখ দেখিতে পায় না। দে 

দুঃখীকেও হ্থখী মনে করিয়া, আপনা আপনি অধীর হইয়া 

থাঁকে। এ সযুদায়ই একমাত্র সর্ধনাশী স্বার্থের লীগা। 
সন্দেহ নাই! নিজের অবস্থা ভাঁবিয়' রা আমার 

কথা বুঝিতে পারিবেন। : ডি. 

ফাহারই হখৈশবধ্য ও প্রতুত্ব হাই প্রাণে মহা হয় 
০০ 



আদ্দিপর্ব। ১২৭ 

না| এমন কি, পিত1 পুত্রেও বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হয়। 
আপনিই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। হায়, কি অন্ধতা] যে 
আগনি আমাকে এরূপ স্সেহ করিতেন, যে, নিজের ক্রোড়ে 
রাখিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরিতেন না) সেই আপনি সেই 
আমাকে এক্ষণে প্রস্বলিত পাঁবকে তৃণবৎ নিক্ষেপ করিতেও, 
অণমাত্র ক্লেশ বোধ করিলেন না! ধিকৃ সাংসারিক শ্রীতি- 
মমতা! ধিক্ সাংসারিক পিতা মাতা! ধিক সাংসারিক 
পুক্র কন্াঁ! বুঝিলাম, কিছুই কিছু নহে। একমাত্র ঈশ্বয়, 
প্রেম ও ঈশ্বরপ্রীতিই সত্য ও মার পদার্থ! কেননা, উহাতে 
কৃত্রিমতা নাই। যেখাৰন স্নেহ প্রীতির কৃত্রিমতা, সেই- 
খানেই এইপ্রকার সর্বনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। 
স্বার্থস্থদ্ধই . এপ্রকার কৃত্রিমতার হেতু । তত্বজ্জান মা 
হইলে, স্বার্থের ভয়াবহ দোষ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া, তাহার 
এককালীন পরিহারে সমর্থ হওয়| যায় না। এই কারণে 
তত্বের স্বরূপ ও লক্ষণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন|, 

যাহাতে ভুমি আমি ভেদ নাই, এবং তজ্জন্য ফোন- 
প্রকার বিপদ নাই, তাঁদুশ বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই তত্তশবে 
উল্লেখ কর! যায়। কেহ কেহ একমাত্র ঈশ্বরকেই তত 

বলিয়া থাকেন কেহ কেহ যথার্থ অবস্থার নাম তত্ব 
নির্দেশ করেন। অর্থাৎ যাহার প্রভাবে আত্মানাত্ম জান 
সম্পন্ন ও তৎসহায়ে  নির্বাণশাস্তিলাভ হয়, তাহারই, নাম 
তত্ব। 

এই তত্ব সুক্ষ ও সুল ভেদে দ্বিবিধ। তদ্মধ্যে যাহা দ্বারা . 
অব্ঠভন্যরূণ জ্জলাভ হয়, তাহার নাম লুল তত্ব এবং 
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তদিতর তত্ব স্থল তত্ব বলিয়। বিনির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ যে 
তত্ত গহায়ে শুদ্ধ সংগারের অদারতার প্রতীতি হইয়া, পর 
মাথপথ পরিষ্ষরণের মুলমাজ্রের স্ত্রপাত হয়, সেই 

তত্বের নাম স্থল তভ্। স্থল তত সুন্মম তত্বের আদিয 

অবস্থা। লোকে এই আদিম অবস্থায় উপস্থিত হইলেই, 
বুঝিতে পার! যাঁয় তাহার ঈশ্বরপ্রাপ্তির আর বিলম্ব নাই। 
তাত! ঈশ্বরপ্রাপ্তি যে সে বিষয় নহে, যে, মনে করিলেই 
যে সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে। 

তাত! তত্তের প্রধান লক্ষণ এই, উহ| দ্বারা বরহ্মদাক্ষাধ- 

কার রূপ পরম অভীষ্ঈগ্রাপ্তি সংঘটিত হয় এবং তৎসহ. 

কারে সকল ছুঃখ দূর হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, সকল 

শোকনিবৃত্তি হয় সকল মোহ তিরোহিত হয়, সকল অজ্ঞান 

বিনষ্ট হয়, দৃশ্যদোষ মার্জিত হয়, আমি তুমি ইত্যাদি 
কেহই কিছুই নহে এইপ্রকার বোঁধ সম্পাদিত হয়, আত্ম। 
সর্ববদোষবিবর্জিদিত ও প্রসঙ্গ হয় এবং পরম শাস্তি সমুদিত 

ও ব্রন্মানন্দ অনুভূত হইয়া, সকল র্লেশ মিরাকৃত হয়। 
ধাহার! তত্ভবিচার করেন, তাহার! স্পষ্টই বুঝিতে পারেন, 

এই দেহ অশেষ দোষের, আকর এবং একমাপ্র ব্যাধিরই 
মন্দির । সর্প যেমন জীর্ঘত্বক্ ত্যাগ করে, তক্প নির্মম 

ও নিঃশঙ্ক হইয়া, এই কলেবর ত্যাগ কর] বিধেয়। 

পুনণ্চ, এই দেহ মলম্ুত্রের আধারমাত্র এবং পৃ 
শোণিতের আগার মাত্র । ইহাতে আবার মমত1 কি ও 
আগ্রহ কি? একদিন অবশ্যই ইহা! শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্ 
হইবে) একদিন অবশ্যই ইহা! কৃমি কীটে পরিণত হইরে ; 
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একদিন ফাবশ্যই ইহা শশানানলে দগ্ধ হইবে ১ একদিন 
অবশ্যই ইহা ধূলিভম্মে দুষিত হইবে) একদিন অবশ্যই 
ইহ! পিত। মাতা পরসৃতি আত্মীয়বর্গের পরিত্যক্ত হইবে; 
একদিন অবশ্যই ইহ! মৃত্তিকাদিতে পর্যবসিত হইবে ? 
একদিন অবশ্যই ইহা গৃর্গগোমায়ুর বিবাদবিষয়ীভূত হইবে ; 
এবং একদিন অবশ্যই ইহা এই বিচিত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া, 
অনাবৃত ধরাশয্যায় শয়ান হইবে। এই রূপে এই দেছের 
পরিণাম কি ভয়াবহ ও শোচনীয় দেখুন। তবে আর ইহাতে 
যর কি, শ্রদ্ধা কি, মমতা কি! তত্বঙ্জান ইহাই শিক্ষ। দেয় 
ও উপদেশ করে। 

" পুনশ্চ, যুবা যাহাই ভাবুক, বৃদ্ধ যাহাঁই বলুক আর 
বালক যাহাই করুক; এই দেহ কাহারই নহে। বালকের 
দেহ যেমন, যুবাঁর দেহ তেমন ও বৃদ্ধের৪ দেহ তেমন লয় 
(গাইবে; কাহারই থাকিবে না। বালকই যুবা হয়, যুবাই 
বদ্ধ হয় এবং বৃদ্ধ' হইলেই, মৃত্যু হইয়া থাকে । আবার, 
অনেক বালক যুবা না হইতেই, মরিয়া! যায় এবং যুবাও বৃদ্ধ 
না হইতেই, পরলোক প্রাপ্ত হয়। এই রূপে কেহই থাকে 
না) সকলেই মৃত্যুর কবলপাৎ হয়।. হৃতরাং এই দেহ 
তোমার বা আমার বা আপনার, কাহারই নহে। 

হায় কি নিরবুদ্ধিতা! হায় কি অন্ধতা! যুবা যুবতির 
সঙ্গ পাইলে,মনে করে, যেন সে মর হইল | আর তাহাকে 
যেন মরিতে হইবে না। সেষেন ্বর্গের দেবতা হইল। 
কিন্ত এ মমস্তই ভ্রান্তির লীল! ও কল্পনার খেল! মাত্র। 
বৃহ বালকের যেমন ও বৃদ্ধের যেমন, যুবারও তেমন 

৯৭ 
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অুবনঁ | ফোম্ দিন অসছায় বৃকৈর শ্ায়। গ্রহণ করিবৈ 

কে বলিতে পারে । ইহা স্থির নিশ্চয়, দে অবশ্যই খ্রাছণ 

করিবে । কোন মতেই ক্ষমা করিবে না ও পরিহার দিবে 

না। অতএব যুধক! ভুমি সাবধান হও। বৃথা স্ত্রীর 

অনুসারী হইয়া, স্বহস্তে মৃত্যুর পঞ্থ পরিষ্কার করিও ন|। 

ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া, অতীব সংক্ষিপ্ত জীবনকে অনর্ধক 

আরগ-ক্ষীণ করিও না। অসার প্রণয়ের পরবশ হইয়া, 

আপনা আপনি কাঁলের দ্বার বিস্তৃত করিও না। জতীব 

স্বণা ও জঘন্য কামের আয়ত হইয়া, পরলোকের ছার রুদ্ধ 

করিগ না। ইহাই তন্জ্জানের উপদেশ ও শিক্ষা | অর্থাৎ 

তত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, লোকে আপনা হইতেই জানিতে 

পারে,যে, ধন জনাদি বিষয় নকল অধঃপতনের দ্বার ৫ 

সর্ধবনাশের হেতু। তাত! আঁপনি কেবল বুদ্ধিদোয 

তাহা জানিলেন না । আপনি ভ্রিভুবনের রাজা, কো 

কোটি জীবের দগুমুণ্ডের কর্তী এবং আঁপনার বিচারপ৫ 

লোকের ধন, প্রাণ ও হুখনাচ্ছন্দ নির্ভর করে। কি 

আশ্চর্য্য | তথ!পি আপনার জ্ঞান নাই! আপনি নিতান্ত 

অজ্ঞের ' ন্যায়) মুঢ়ের ন্যায় ও একান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় 

বিষয়ের মোছকরী, প্রমাদকরী, অবসাঁদকরী ও সরধ্বনাশকর 

শক্তি বুঝিতে পারেন না| হায়, লোকেরও কি বিড়ম্বন! $ 

লীগ্থন। দেখুন। তাহারা আপনার ন্যায়, এরূপ অনভিষ্গ 

রাজার বশ হইয়া, কালযাপন করিতেছে! ধিক তাহারে! 

জীবনে ! 

রাজন! পুনরায় অবধারণ ও অবধান করুন; তথ 
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জ্ঞানের মাহাত্য ও শিক্ষা ক্রীর্তন করিভেছি। জীবের 
যৌবনকাল অতি বিষম কাল। এই সময়ে রিপু সকলের 
উদ্দাম গতি আবিভূত হইয়া, লোকের হৃদয়কে বায়ুবিক্ষুব্ধ 

সাগরের ন্যায়, একান্ত উদ্বেল করে, পবন পরিতাড়িত মেঘ- 
মালার ন্যায়, নিতান্ত ছিন্নভিন্ন করে এবং অভীনভীষণ সংকুল 
সংগ্রামের ন্যায়, অতিমাত্র ভয় ও শঙ্কায় আচ্ছন্ন করে। 
কিন্তু তত্বজ্ঞান সহায় হইলে, এ সকলের কিছুই হয় ন|। 
গ্রত্যুত, একমাত্র শাস্তির উদয়ে, পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত বিচিত্র 
আকাশের ন্যায়, তাহার নিরতিশয় শোভার ও অতিমাত্র 
স্বখাবহতার আবিষ্কার হয়। তখন দে জানিতে পারে, 
যে, যাহাকে বাঁহশ্চর প্রাণ ব1 দ্বিতীয় আত্ম! ভাবিয়া, প্রাণা- 
ধিক যত্ব করা যায়, সেই স্ত্রা মাক্ষাৎ রাক্ষী,' সাক্ষাৎ নরক- 
বিস্তুতি এবং সাক্ষাৎ 'পতন স্বরূপ। তাহার সহবাসে 
বাম কর আর নরকে অবস্থিতি করা, একই কথা। যাহার! 
যুবতী স্ত্রীকে স্বর্গ ভাবে; যাঁহার! তাহার গীনোম্নত পয়ো- 
ধরকে রাজ! মদনের জয়তক! মনে করে; যাহার! তাহার 
মুখমণ্ডলকে পৌর্ণমানী চন্দ্রমগ্ুল জ্ঞান করে; যাহার! 
তাহার স্থশীতল হৃদয়কে প্রণয়ের বিচিত্র বিছারবেদী 
মনে করে; যাহারা তাহার নয়নযুগলকে কামনরোবরের 
লীলামরোজ বোঁধ করে; যাহারা তাছার ন্রকোমল কপাল- 
পালীকে গৌভাগ্যের ও স্থখের অধিষ্ঠান জ্ঞান করে ; 
যাহারা তাহার যূছু মধুর হাস্তকে অমৃতৃষ্টি মনে করে 
যাইারা তাহার মবিলাদ কটাক্ষদৃষ্টিকেই বিধাতার নাধুষ্য- 
সির প্রথম অবতার বোধ করে) এবখ যাহারা তাহার 
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হ্বকোমল দেহ্যষ্টিকে রাজা মদনের ভুবনবিজয় বিচিত্ত 

রথ মনে করে, তাহার! সকলেই ক্ন্ধ) মত) পণ্ড এবং উন্মাদ- 

গ্রস্ত), সন্দেহ নাই। ভ্ত্রীশরীরে কি আছে মাংশ আছে, 

মেদ আছে, মজ্জা আছে, পৃ আছে, শ্লেস। আছে, বিষ্টা 
আছে, মুত্র আছে, রেদ আছে এবং ভেদ আছে। ফলতঃ 

যাহীঁদের কিছুই সার নাই, তাদৃশ পদার্থ নকলই আছে। 

তত্তিস্, আর কিছুই নাই। স্থৃতরাং, তাহার আবার প্রশংস। 
কি? যৌবনে কুকুর ও সুন্দরী হয়, স্ত্রীর কথা কি বলিব? 
এ সকল কেবল দৃষ্টির ভ্রম ও চক্ষুর মারকতা। তত্তজ্ঞাণ 
ইহাই শিক্ষা দেয়। 

অতএব স্থার্থত্যাগ করিয়া, তত্বপথের পথিক হও এবং 

তত্প্রভাবে, কিছুই কিছু নহে, ভাবিয়া» একমাত্র মুক্তির 
উপায়চে্টীয় প্রবৃত্ত হ৪। এই অগণিত হয় হস্তী, এই 
অমংখ্যাত দাম দাসী, এই অতুলিত বিষয়বিস্তার, এই 

অপরিমিত প্রভাব পৌরুষ, এই অপারিত শক্তি সামর্থ্য, 

এই লোকাতীত ধন সমৃদ্ধি এই পরম-ন্েহ-লালিত প্রাণ 

সম পুত্র কন্যা, এই নিরতি-প্রীতি-সমন্থিত বন্ধুবান্ধব, এই 
বহু-যত্্র সঞ্চিত কোষ ভাগার। এই বহ্বাঁযাস-বিনির্মিত 

বিচিত্র গৃহ প্রামাদ, এই বছু-কাল-পঞ্চিত খ্যাতি গ্রতিপন্ধি। 

এই বহু-চেষ্টা-সমুপার্জরিত লোকানুরাগ, এই বনু-সীধনা- 

সমাঁছিত বিবিধ লৌকিক স্বখ-সমদ্ধি, এই বহু ক্লেশে ও বু 

আয়াসে পরিপালিত ও পরিবর্দধিত বুমত অভিমত দেহ, 

এই সংসার-সার-সর্বন্ব-ভূত পরমপ্রণয়িনী প্রিয়তম! ভাঁধ্যাঃ 
এই সুক্সিগ্ধ ও সুবিশবত্ত জাতীয় স্বজন অথব| এই তুমি আমি 
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লইয়া সমস্ত মংসাঁর, কোথায় যাইবে! হাঁয়, সেই ভয়ঙ্কর 
দিনে আলোকের পর ঘন গভীর ঘোর অন্ধকার প্রাদুভূতি 
হইয়া) তোমাকে, গামাকে, আপনাকে, ফলতঃ সকলকে 

কোথায় আচ্ছন্ন করিয়া! রাঁখিবে ;) ভাবিলেও, কান্দিলেও, 

মাধিলেও এবং যাচিলেও, কোন মতেই দেখিতে পাঁইবে 

না! তখন এই হ্ইবিশাল দিগৃদিগন্ত, এই হবিস্ত ত আকাশ 
গৃথিবী, এই স্বপরিদৃশ্যমান গ্রহ তারা, অথবা! এই স্থন্দরতর 
দৃশ্যজাল+ কোন্ দেশে, কোন্ বেশে ও কোন্ ভাবে অদৃশ্য 
হইবে! অতএব সেই ভয়ঙ্কর দিনের চিন্তা কর এবং চিন্তা 
করিয়া, যাহ। কর্তব্য ও শ্রেয়ঃকল্প, অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান 
কর। কে বলিল বা কে বলিবে, যে, তুমি কল্যও বাঁচিয়। 
থাকিবে? 

তাত! আপনিও, যাহ! শ্রেয়স্কর, অদ্যই তাহার মনুষ্ঠান 
করিয়া লউন। আগামী কল্যর কথ! দুরে থাক, আপনি 
পরমুহুর্তেও বাঁচিবেন কি না, সন্দেহ। আপনি এই বসিয়! 
আছেন, এখনই হয় ত আপনার মৃত্যু হইতে পারে। 
অতএব ছুষ্পবৃতি ও ছুর্বত্তি পরিহার পূর্ববক পরমার্থপথের 
গথিক হুইয়1, আত্মার উদ্ধারের চেষ্টা করুন। যখন জন্মি- 
যাছেন, তখন মৃতু! হইয়াছে, স্থির নিশ্চয় করিয়া, সত্যের 
পথে, শান্তির পথে ও ধন্মের পথে বিচরণ করুন । যতক্ষণ 
বাঁচিয়। অংছেন, ততক্ষণ তাহার সীর্থক্য করিয়। লউন। 
য্যুসময়ে যেন এইরূপ অনুতাপ করিতে না হয়, হায়, 
আমি জীবন বৃথ! নষ্ট করিয়াছি! হাঁয়, আমি এমন অনেক 
বাধ্য করিয়াছি, ষাহাতে ক্ষীণ ও গার জীবন আরও 



১৩৪ যোগভারত। 

ক্ষীণ ও ঘসার হইয়াছে! হায়, আমার কি হইল! হাঁয়, 
আমি যে-সকল কাধ্য করিয়াছি, তাহাতে আমার নিশ্চয়ই 
নরকের পর নরক লাভ হইবে, সন্দেহ নাই! 

তাঁত! যাহার] জীবনে পাপ করে, তাহাদিগকে মরণে 
এইক্ূপ ও অন্যরূপ অনুতাপ করিতে হয়। অনুতাপ 
সাক্ষাৎ নরকযন্ত্রণা। উহা দ্বার আত্ম, দাঁবদদ্ধ হরিণের 
হ্যায়, দহ্যমান হুইয়। থাকে । আপনার যেন সেই রূপ 
না ঘটে! আপনি জীবনে অনেক পাঁপ করিয়াছেন। 
অতঃপর সাবধান হউন এবং পুনরায় বলিতেছি, যাহা শ্রেয়. 
স্কর, অদাই তাঁহার অনুষ্ঠান করুন। যেহেতু, জীবনের 
স্থিরতা নাই। ম্তরাং, কালপ্রতীক্ষা করিয়া, মতকার্য্ের 
অনুষ্ঠান কণা উচিত নহে। মৃতু, হরিণের অনুগামী 
ব্যাঘ্রের ন্যায়, সর্বদাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। 

ধরিতে পারিলেঃ কোন মতেই ছাড়িবে না। তখন কার্ধ্য 

অনুষ্ঠিত হউক বা না হউক, সে তাহার প্রতীক্ষা না করিয়া, 
তোমাকে অবশ্যই মাকর্ষণ করিবে। ইন্দ্র; চন্দ্র, কুবের ও 
বরুণাদি আপিলেও, রক্ষা করিতে পারিবেন না| স্বতরাং) 

যাহা পরদিনে করিতে হইবে, মাজিই তাহ করিয়া লউন। 

কল্য করিব বলিয়া রাখিয়া দিবেন না। যাহা রাখিয়। 
দিবেন, তাহা! আর হুয় ত সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। 

পক্ষান্তরে, মৃত্যু যখন নিশ্চয় ও অনির্ধারিত, তখন 

পরাহের কার্য পূর্ববান্ছেই সম্পন্ন করা কর্তব্য । এ বিষয়ে 

কালপ্রতীক্ষা করা উচিত নহে। কেননা, মৃত্যু কখনও তোমার 

প্রতীক্ষ। করিবে না। তুমি, সেই মৃত্যুরই অধীন; জীবনের নহ। 
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আন্ভএব কি তাবিয়া ও কি আশয়ে বমিয়! আছ এবং বিফল 

বিষয়ামোদ্ধে বিফল কাল যাপন করিতেছ? ইহাই 
তত্বজ্ঞানের উপদেশ | 

পিতঃ। তত্বজ্ঞান ইহাও শিক্ষা দেয় যে, সর্বদাই ধর্শের 
ছানুষ্ঠান করিবে । ধর্মই একক্াত্র হায়। যাহার! ধর্টের 

অনুষ্ঠান করে) তাহার! উত্য় লোকেই শখে থাকে । মানুষ 

নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন। তজ্জন্বই কার্ধ্যাকার্ধাবিচারপরিশূন্য 

হইয়া, একমান্র স্ত্রীপুত্রাদির পরিপালনে যত্বুলম্পন্ন হইয়! 

থাকে। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য ! এরূপ পালন করিতে করিতেই, 

মৃত্যু তাহাকে কোথায় লইয়া যায়! আর তাহার কাহারই 
সহিত দেখ! হয় না! আঁর সে প্রিয়তম পুত্র কন্যাকে ক্রোড়ে 

করিয়া কোন কালেই শীত বা শ্বখী হইতে পারে না! 
আর নে পরমপ্রণয়িনী গ্রাণমম! ভার্ধাকে আলিঙ্গন করিয়া, 

আড্!র তৃপ্তি মাধন করিতে পারে না! আর সে সাক্ষাৎ 

দেবতা স্বরূপ-অকৃত্রিম ভক্তিভাজন পিতা মাতাকে সেরূপ 

ভক্তি ও পৃজাদি করিয়া, সন্তু ও হৃষ্ট হইতে পারে না! 
এই রূপ, সী, পুল, কন্যা গ্রভৃতিরাও ঘার ইহলোকে 

তাহাকে দর্শন, স্পর্শন বা আলিঙ্গনাদি করিয়া) স্থখী হইতে 

পারে না! তাত! পাপ মনুষোর পাপ পরিণামে এই 

রূপই শোচনীয় দশা সংঘটিত হইয়া থাকে! তথাপি 
কাহারই চৈতন্য নাই ! ধিক মনুষ্য ! বি লংগার! ধিকৃ 
জন্ম! ধিক বিধাতা ! 
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গ্রহলাদ কহিলেন, ভাত! অনবরত পাঁপপথে বিচরণ) 
পাঁপ সঙ্গে নিবসন ও পাঁপ সকলের অনুশীলন করিয়া) 
লোকের মতি গতি যেরূপ বিকৃত ও বিচ্ছিন্ন 'এবং তজ্জন্য 

উাহার আত্মভাঁব যেরূপ প্রচ্ছন্ন বা অবসন্ন হয়, আপনার 

তাহার কিছুমাত্র অবশেষ নাই। অতএব এখনও নিবৃন্ধ 
ছউন. এবং যাব জীবিত সতপথে বিচরণ গ সতকার্যোর 
অনুষ্ঠান করুন। বলিতে কি, পাপ হইতেই মৃত্যুর স্ব 
হইয়ছে। মৃত্যু ঈশ্বরের কল্পনা নছে। কেননা, যে হস্ত 

 অস্ুতের স্ৃষ্ট্ি করিয়াছে, সে হস্ত কখনও মৃত্যুর স্যা্ি করিতে 
পারে না। এই যুক্তিতেই পণ্ডিতের নির্দেশ করেন, যে, 
পাপ হইতেই মৃত্যুর স্থষ্ট্ি হইয়াছে। দেখুন, স্বর্গে মৃত্যু নাই। 
কেননা, সেখানে পাপ নাই। পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ । সেই 
জন্য, মেখানেই ম্বতার বাস। মর্ত্যলোকে স্ত্রী, মদ, 
মদ, মাতসর্ধা, অহঙ্কায়। অভিমান, ঈর্ধা, ক্রোধ কাম, 

লোভ, মোহ ও সন্দেহ, গ্রধানতঃ এই কতিপয় পদার্থে 

মৃত্যুর সাক্ষাৎ অংশ বা অধিষ্ঠান লক্ষিত হয়। কেহ কেহ 
বলেন, এই মকলের সমবায়েই স্বৃত্যুর স্থষ্টি হইয়াছে । মৃত্য 
স্বয়ং কাহাকেও গ্রহণ করে না। সময় উপস্থিত ব! কাল পূর্ণ 

হইলেই, লোকে আপনা আপনি তাছাঁর উদরসাঁৎ হইয়া 
থাকে। এ বিষয়ে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য ইত্যাদি কোন- 
রূপ অবস্থাবিচার বা ধনী, দরিদ্র, গৃহস্থ ইত্যাদি কোনরূপ 
ব্ক্তিবিচারও নাই। গাপের ভার পূর্ণ হইলেই; মৃত্যুর 
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খধিকার বিস্তৃত হইয়া! থাকে। শ্বতরাং যে ব্যক্তি পাপ 
করে, তাহাকে শবশ্যই মৃত্যুর আয়ত্ত হইতে হয়। তোমার, 
আামার ও আপনার ন্যায়, কত শত ছূর্বল সবল, প্রবল 
অগ্রবল, বিদ্বান্ মূর্ পুরুষ কাপুরুষ এই মৃত্যুর কবললাৎ 
হইয়াছে ও হইতেছে, বলিবার নহে! প্রতিদিন প্রতিক্ষণে 
ও প্রতিযুভূর্তেই চক্ষুর সমক্ষে এইপ্রকার ঘটিতেছে। সুতরাং 
ইহা অনুমান বা গল্পকথা নহে এবং কল্পনা বা সবুদ্ধির 
রচনা ও নছে। ্ 

আপনার কত হয় হম্তী মরিয়! গিয়।ছে ও মরিতেছে, 
কত যান বাহন ক্ষয় পাইয়াছে ৪ পাঁইতেছে, কত ধন জন 
বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, কত মছাশ সাধন নিধন পাই- 
যাছে ও পাইতেছে, ভাবিয়া দেখুন, মৃত্যুর স্বভাব নুঝিতে 
প।রিবেন। হায়, কি কষ্ট! হায়, কিছুঃখ! হায় কে 
আশ্চর্য্য! হায়, কি অন্ধতা! মৃত্যু যখন এই রূপে ঘক:। 
প"পারকে গ্রান করিয়া রাখিয়াছে। তখন কি ভাবিয়া ও 
কিাহসে লোকে সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া, অবশ্থিতি বর 
এবং আপনিই ব| কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন ! জীব 
জন্মিবামান্র মৃত্যু অগ্রে তাহারে ক্রোড়ে করে; পশ্চাৎ 
জননী অঙ্কে ধারণ করিয়া থাকেন। আমি,তুমি ও আপনি, 
সকলেরই এই দশা । 

জরা মৃত্যুর ভগিনী । পাপের ওরসে অবিদ্যার গর্ডে 
ইহাদের জন্ম হইয়াছে। ভ্রাতা অপেক্ষা ভগিনীর তেজ ও 
শা অধিক বলিয়া বোধ হয়। কেননা, ভগিনী আক্রমণ 
করিয়া, জর্জরিত ও শক্তিহীন ন1 করিলে, ভ্রাতা কখনও 
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আক্রমণ করিয়া, বিনাশ করিতে পারে না| ভাত! এই 

ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে সমস্ত সংসার আক্রমণ ও অভিভূত 

করিয়া! রাখিয়াছে। দেখুন, চেতন) অচেতন। উদ্ভিদ, বস্তু 

মাত্রেরই জরা আছে ও মৃত্যু আছে। লোকে জরায় 

আক্রান্ত হইলেই, বৃদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয় এবং বৃদ্ধ 

হইলেই, ঘ্বৃ্যু নিশ্চয়, বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়, তাহার 

সন্দেহ নাই। এ 
স্ত্রী, স্থুর1, হিংসা, ইঈর্ধয, ইত্যাদিতে জরার অংশ 

আছে। কেননা, এই সকল পদার্থ অতিরিক্ত মেবা 

করিলে, শরীর জজ্জরিত হইয়া থাকে । ধামান্ পুরুষ 

এই কারণে এ কলের সেবা করেন না। নিতান্ত অপা- 

রগ হইলে, যাবৎ প্রয়োজন স্ত্রীসেবা করিতে পারে। কিন্তু 
স্তর গ্রৃতির পরিহার এক বাঁরেই কর্তব্য। স্তর মানুষকে 

অকাল-জরায় পাতিত করে এবং সুরামেবীর অকাল-মৃত্যুও 

কাঁদাচিৎক নছে। আপনি এই সকল বিবেচনা! করিয়া, 

সুপথ অবলম্বন পূর্বক মৃত্ত্যুপরিহাঁবের চেষ্টা করুন। 

সত্য বটে, আদ্য বা শত বতসর পরেও মৃত্যু অবশ্য 

হইবে; সত্য বটে, গুছে, কুটারে, গ্রাপাদেঃ জলে, অনলে। 

গহনে, গহ্বরে, প্রান্তরে, পারাবারপারে অথবা তৎমদৃশ 

অন্যবিধ স্থলে অবস্থিতি করিলেও, মৃত্যু অবশ্যই আক্রম? 

করিবে; সত্য বটে, শিশু পুভ্রের পালনে, বৃদ্ধ পিতা মাতার 

লালনে, অদহায় পরিবারের পোষণে অথবা দরিদ্রাদির 

ভবণে) কিম্বা শক্রদমনে, রাজ্যশীলনে, রণে বা তৎমদৃশ 

অন্যবিধ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থারকিলেও, মৃত্বা কোন মতেই 
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পরিহার করিবে বা) সত্য বটে, অনাথ, অসহায়, অক্ষম, 
অশক্ত, আতর, অন্ধ, পদ্গুঃ বিকল, বিধুরঃ শোকার্ত ইত্যাদি 
নিতান্ত করুণ বা কুপণ অবস্থায় অবস্থিত হইলেও, মৃত্যু 
আক্রমণ করিতে কোন ক্রমেই পরাম্মাখ হইবে না) সত্য 
বট, স্ৃত্যু এই রূপে অবশ্যন্তাবী, অপরিহার্যা, অপ্রতিবিধেয়, 
তগ্রতিকাধ্য ও অনভিভাব্য; কিন্ত মৃত্যুনিনারণের মমোঁঘ ও 

অব্যর্থ উপায় ও ওষধও আছে। দেই ওষধ ও উপায়: 
ব্ক্তিমাত্রেরই হস্তগত ও মাধ্যগত। পূর্বেই উল্লিখিত 
হইযাছে, ষে, মৃত্যু ঈশ্বরের স্থষ্টি নহে। একমাত্র পাপই 
ইহার জনমাদাত1| সুতরাং, পাপপরিহা'র করিলেই, মৃত্যু- 
পবিার হইয়া থাকে, সন্দেহ কি? খষিগণ ইহার দৃষ্টান্ত 
এবং মরগণ ইহার প্রমাণ। ফলতঃ, সৎপথে থাকিয়া, 
একমাত্র পরমার্থপরিচর্ধ্যাই মৃভ্য-রোগ- নিবারণের অব্যর্থ 
মহৌষধ । 

গুরুদেব শুক্রাঁচা্ধ্য বলিয়াছেন, মানুষ মরিবাঁর জন্য 
স্ট হয় নাই। দেনিজের দোষেই মরিয়া থাকে । অজর 
ও গমর্ ঈশ্বর হইতে কখনও জরা মরণ আসিতে পারে না। 
গুরুদেব আরও বলেনঃ যতদিন পাঁপ করিবে, ততদিন 
অবশ্যই মরিবে। পাপ করিয়া, জপ, যজ্ঞ ও তপোদানাদির 
অনুষ্ঠান করিলে, কখনই তাহার ক্ষয় ও তজ্জন্ত ন্বর্গলাভ 
হয় না। তাত! মৃত্যুগীতা নামে যে এক উৎকৃষ্ট উপা- 
খান প্রাচীনপরম্পরায় প্রচলিত আছে, এস্থলে ৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ আপনার বোধবৃদ্ধির জন্য বলিতেছি, অবধান করিতে 
আজ্ঞা হউক। 
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পূর্ধ্বে চোল রাজ্যে ধারা নামে এক নগরী স্িল। 
মেরূপ কার্যের মধ্যে সৎকার্ধ্য, চিন্তার মধ্যে ঈশ্বরচিন্ত। 

এবং সেবার মধ্যে মাধ্র সেবা ভেষ্ঠ, তদ্রপ ন্যান্য নগরীর 
মধ্যে ধারানগরীর প্রাধান্য লক্ষিত হইত। আোতস্বতী 

চম্প সাধৃগণের মতির ন্যায়, ধীরপদে তথায় প্রবাহিত 

হইয়া ভূরি ফল প্রসব করিত। এ চম্পাই তথাঁকাঁর এক. 
মাত্র জলাশয় । স্তরাং উহাই খষিগণের ভাগীরথী, 
ক'ষগণের কষেত্রকুল্যা (১) পশুগণের নিপান (২) গৃহি: 
গণের পুষ্ষরিণী, কাঁমিনীগণের লীলাসরিৎ, পথিকজনের 
আপান (২) কুপ--এবং বণিকগণের পোতাশ্রয় (৩) স্বরূগ 
পরিগণিত হইত। এই রূপে যা দ্বারা সকলের মহো- 
“ক্কার মম্পন্ন হয়। গাঁধারণ্যে তাহার আদর ও আবেক্ষাব 

সীগা নাই। ইহার নিদর্শন স্বরূপ নগরবাসী শ্বযক্কিমান্রেই 
০ম্পার অতিশয় গৌরব ও সন্মান করিত। ভালিত, যে 
দেশে চম্পা নাই, সে দেশের অধিবামীগণ কি হতভাগ্য ও 
বিড়শ্গিত ! মহীরাঁজ আপনার গৌঁ্ৰ ও বন্ুমানের চিহ্ক. 
স্বরাপ চম্পার তীরদেশ বিশুদ্ধ শ্বেত প্রস্তরে বদ্ধ করিয়া, 
বিন্ধি কুমুমবৃক্ষ, ছায়াবৃক্ষ ও ফলরৃক্ষে সুশোভিত এবং মধ্যে 

মধ্যে স্বরম্য তীথগৃহে (8) অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । দুর 
হইতে উহার শোঁভা কি মনোহর ! দর্শনমাত্র পথিকগণ, 
বিহঙ্গমগণ ও গোপ্রভৃতি পশুগণ একান্ত মোহিত হুইয় 
উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন না থাকিলে, বলপূর্বক আহুতের রজব টিউন ৮5871558757 ৃ 

(১) ক্ষেত্রে জল দিবার খাল। (২) পান করিবার জলাশয় । 
(৩) জাহাজাদি রাখিবার আড্ডা। (৪) টাদনী। 
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নায়, তৎক্ষণাৎ তথায় মাগমন এবং কেহব! পবিত্র কুম্ম- 

গদ্ধের আত্রাণ, কেহুবা স্থশীতল ছায়ায় উপবেশন, কেহ্ব! 

স্বাদ ফলতক্ষণ) কেহব! মনোহর তীর্গৃহে বিচরণ, কেহবা 

তরঙ্গশীকরসংপৃক্ত (১) শীতল বায়ু দেবন, কেহবা বিচিত্র 

বীচিলীলা সন্দর্শন, কেহকা কাচন্বচ্ছ স্সিগ্ধ নির্মল শরম 

সলিলে বারংবার শবগাহন। এবং কেহুব! তত্ঁৎ মনোহরতর 

দিন্য প্রদেশে বিহার করিয়া, নিরতিশয় আপ্যায়িত বোধ' 

করিত। সৎপথনিষেবিত সাধুর যেরূপ স্বভাব, চরিক্র, 

হৃদয় প্রভৃতি সমুদারই প্রশস্ত, সরিদবরা চম্পারও দেইরূপ 

প্রবাহ, তরঙ্গ ও গতি প্রভৃতি অতীব মনোঁহর। সর্বাপেক্ষা 
উহার উপকূল ভাগ অতিশয় প্রীতিময়। উহা! স্বর্গের ন্যায় 
পরম অভীষ, নিজ গৃহের ন্যায় সর্ধবকাঁল-সেবনীয়, তপো, 
বনের ন্যায় শান্তিময়, নাধূ-হৃদয়ের ন্যায় নিরুপদ্রেব, সরল- 

তার ন্যায় নিঃশঙ্ক, উদারতার ন্যায় সর্বলোকম্থখাবহ, 

শি্টাচারের ন্যায় অভীপৃদিত, বিনয়-গুণের ন্যায় আপনা 
আপনি অলঙ্কৃত। পথ্যসেবার ন্যায় স্থাস্থ্য ময়, সাধ্সেবার 

ন্যায় নিত্য-সন্তোষ-মহকৃত, এবং দৈবানুগ্রহের ন্যায় অপূর্ব 
মুখের সমুৎ্পাদক। যেরূপ বিনয়গুণে অন্যান্য মদ্গুণের 
মিলন হইলে, হৃদয়ের অপূর্ব শ্রী সমাগত হয়, যেদ্ধপ 
উদারতা ও বৈরাগ্য একত্র হইলে, আত্মার অভিনধ রাগ 

প্রাহুস্ৃত হয়, যেরূপ তপস্তেজে শান্তির মংযোগ হইলে, 
অভৃতপূর্বব দিব্য শোঁভ। সমুদ্ভূত হয়, অথবা যেমন স্েহবৃত্তিতে 
অনানক্তির যোগ হইলে, যৌবনের অপূর্ব মাধুরী মমুদ্তাবিত 
পি পসস 

০০ 
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হয়; তদ্রূপ চন্দ্রের উদয়ে এ তীরভূমির অপূর্ব স্বষমা (5) 
আিভূতি হইত। উশ্বরচিন্তার সর্ববকালীন আবির্ভাব বশত? 
যাহার হৃদয়ে শান্তির বিচিত্র লীল! প্রতিনিয়ত লীলায়িত (২) 

হয়, সে যেমন তাপত্রয়ের বার্তামাত্র কখন অবগত নহে; 

তদ্রুপ প্রচণ্ড গ্রীক্মপময়ে ৫মই তীরদেশে বিচরণ করিলে, 

সন্তাপের লেশমাত্র মমাগত হইত না। যেরূপ হিংসাদ্বেষ- 

পরিহারপূর্বক আত্মশুদ্ধি বিধান করিলে, ম্থখের কখন 

অভাব হয় না, তদ্রপ যখন তখন' মেই তীরদেশে বিচরণ 

করিলে? মনে অভিনব প্রীতির উদ্দরেক হইত। আহা, 

পৌর্ণমাসী নিশীথিনীর শ্বখময় সমাগমে পূর্ণ কৌমুদীর দিব্য 
বিচিত্র বিমল প্রতিভায় সর্ববাবয়বে পরিপূর্ণ হইয়া, সরিদ্বরা 

চম্পা ঘখন স্বদুমন্দ-তরঙ্গলীলা-বিস্তার-পুর্ববক ধীরে ধীরে 

প্রবাহিত হয়, তখন তাহার শোভা কি মনোহর ! তৎকালে 

বিষয়ীগণেব হৃদয়ে ইহাই প্রতীতি হইত, যেন কোন স্বভাব" 
শ্রন্দরী. ললনার বিচিত্র যৌবনভ্রী স্বামী-সমাগমে সমধিক 

উল্লসিত হইয়1, লোকলোচনের বিপুল শপ্রীতিসম্পাদনপুর্ববক 

সাক্ষাৎ হাস্ত করিতেছে । আবার, পরমার্থরসিক পুরুষগণ 

ইহাই চিন্তা করিতেন, ঈশ্বরের জ্যোতির্মযী ছায়। যেন প্রবা- 
হের আকারে পৃথিবীহৃদয়ে পতিত হইয়া, ধাবমান হইতেছে। 
তত্রত্য বায়ুর অতিশয় মার্দব (৩) সত্ত্বেও, দেবন করিলে, 

অবমাদ উপস্থিত হইত নাঁ। কোকিলগণ মত্ত হইয়া ৰৃষ্ষ 

পা পপ পপ আপা পপ পপ | পপ পিপাসা ্ সপ্থউি 

(১) শোভ।। (২) বিরাজমান। (৩) দ্বদ্ুতা। 



আদ্দিপর্ব। ১৪৩ 

ছইতে বৃক্ান্তরে উপবেশনপূর্ববক তথায় নিত্য মধ্র স্বরে 
গান করিত; ভ্রমরগণ মত্ত হইয়া, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে 
মধু আহরণ পূর্বক নিত্য বিচরণ করিত) সারমগণ মন্ত 

হইয়া, কুল হইতে কুলান্তরে উ্ভডয়নপূর্ববক নিত্য বিহার 
করিত ; এবং কলহংস প্রভৃতি অন্যান্য জলবিহঙ্গমগণ মউ 

হইয়া, প্রবাহ হইতে প্রবাহান্তরে সন্তরণপূর্ববক মৃদু মন্দ 
তরগ্গভরে যেন নৃত্য করিত। তদ্দর্শনে মুক্ত, যুমুক্ষু ও 

শিষদী মকলেরই সমান প্রীতি প্রাছুভূতি হইত। ফলতঃ, 
চম্পা লোকনদী হইলেও, দেবনদীর ন্যায়, সর্বদাই আনন্দ- 
মী, প্রীতিময়ী, উল্লামময়ী ও পুলকময়ী। 

ধারানগরীর অধিপতির নাঁম বন্মসিংহ। প্রজা রক্ষায় 

হুনিপুণ বলিয়া, লোকে আদরপুর্বক তাহারে এই আখ্যা 

প্রদান করিয়াছিল। তাহার শরীর-সৌন্দর্যের যদিও 
গুঢুর অভাব ছিল) কিন্তু যে মকল গুণ থাকিলে, বিন! 

মৌন্দধ্যেও মৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয়, বিধাতা তাহাতে 

ত|হার কিছুমাত্র অবশেষ করেন নাই। স্ত্রীলোকেরা এবং 
জাতির ম্যায় স্থলদশাঁ পুরুষেরাই বাহৃশোভাঁর গৌরব 
করে। কেননা, বাহাশোভ! তৃণের ন্যায় ও বিকশিত কুষ্ 
মের ন্যায়, কালবশে শুষ্ক ও সৌরভশৃন্য হয়। কিন্তু মান্ত- 
নিক শোভা, এই উপলস্তপের ন্যায়, কোন কালেই জীর্ণ 
ইয় না।. মনীষিগণ কহিয়াছেন, গুণহীম লৌন্দর্য্য, গন্ধহীন 

পুষ্পের নায় ও কৃমিকুলসন্কুল অম্বতের ন্যায়, একান্ত দ্বণা- 

বহ। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে; ম্বণালে কণ্টক আছে, এবং 

তপস্বীরও জরা আছে; কিন্তু কাহার দৃষ্টি অগ্রে তাহাতে, 
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পতিত হয়? 'মাকরোখিত অনংস্কত (১) মণি ও ভঙ্মা, 

চ্ছাদিত নির্বাণ বহ্থি কাহার না সম্ভ্রম সমুপাঁদন করে? 

বিধাতা! এই রূপে সংকেতে সৌন্দর্য অপেক্ষা! গুণের মাহাস্থা 

প্রদর্শন করেন। স্ত্রী যদ্দি সতী ন! হয়, তাহার ব্ূপলাবণ্য- 

বিচিত্রতা, অতিবিকদিত পুরীষগন্ধি (২) কুহ্মের ন্যায়, 

অতিমাত্র ছেয় হইয়া থাকে। সেইরূপ, পুরুষ গুণহীন 
হইলে, নষ্ট চন্দ্রের ন্যায়, তাহার সমুদায় গৌরব বিনষ্ট 

হয়। সর্প মণিভৃষিত হইলেও, কাহার ভয় সমৃত্পাদন ন 

করে? ঘাহাতে গুণ নাই, ঘুণনিষ্কাশিত বংশের ন্যায়, 

তাহাতে গৌরবের সম্পর্ক নাই। শালি সামান্য তৃণ হইলেও। 

গর্ভাধানসময়ে পরম প্রীতি আহরণ (৩) করে। অতএন 

গুণই গৌরব; গৌন্দর্যযাদি গৌরব নহে। বিধাতা! বর্ম 
মিংহের শরীরে তাদৃশ অভিমত গুণরাঁশির সমাবেশ করিয়া- 

ছিলেন। পিতার ন্যায় পালন, গুরুর ন্যায় শান, জননার 

ন্যায় ক্রোড়ীকরণ, আঁজীয়ের ন্যায় পরিদর্শন এবং বন্ধুর 

ন্যায় প্রীতিবিতরণ ইত্যাদি রাজগ্তণ বলিয়া পরিগণিত হয়। 
তাহাতে তাহ।র অভাব ছিলি ন1। যে তেজ আছে, 
অমূত নাই; আঁবার চন্দ্রে অযূত আছে, তেজ নাই। এই- 

জন্যু সুর্য্য ও চন্দ্র সকলেরই সমান অভীপ্সিত নছে। কিন্ত 
তেজঃ ও শাস্তির যুগপৎ আধার বশতঃ রাজ! ব্যক্তিমাত্রেরই 

সমান প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। পৃিমায় চ্দ্রের-বৃদ্ধি.হয়। 
মধ্যাহ্ে সুর্ধের বৃদ্ধি হয় এবং পর্ববলময়ে নমূদ্রের বৃদ্ধি হয়। 
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(১) অমাজ্ধিত | (২) ঝিষ্ঠার গন্ধযুক্ত। 
(৩) সমুত্পাদন | ৩ 
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এই রূপে বিধাতা সংসারে যে পাঁষয়িক বৃদ্ধর নিয়ম 
করিয়াছেন, বর্দাসিংহে তাহার অন্যথ! করিয়াছিলেন অর্থাৎ 
বর্মমিংহ . নিত্যবৃদ্ধি ভোগ করিতেন। আবার, চক্র 
হূর্ধ্যাদির ততৎ বৃদ্ধিতে অনেক সময়ে অনেকের অপকার 

হইয়া থাকে ; কিন্তু বর্দমিংহের রৃদ্ধিতে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল- 
পরম্পরা প্রাছুভূতি হইত। অধিকন্ত, হূর্ধযাদির বৃদ্ধি 
ম্বেরূপ তাহাদের ভাবী ক্ষয়ের কারণ অর্থাৎ চন্দ্র ফোলকলায় 
পূর্ণ হইলে, যেরূপ তাহার কলাক্ষয় অব্যান্তাবী, বর্মমিংহের 
সেরূপ কখন লক্ষিত হয় নাই। তিনি যাবজ্জীবন পূর্ণ 
সমৃদ্ধির অধিপতি ছিলেন। প্রায় লোকের স্বভাবই এই, 
লোক জানাইয়! কার্ধা করে, সেই কার্ধ্যের প্রতিদান (১) 
মাকাজ্জ। করে এবং কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আপনিই তাহা 
মর্বমমক্ষে ব্যক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু বর্মসিংছের স্বভাব 
মম্ববূপ। লোকে প্রতিদান করুক বানা করুক, তিন. 
তাহার প্রত্য।শামাত্রপরিহারপূর্বক বায়ুর ন্যায় নিঃশব্দে 
মকলের উপকার করিতেন এবং উপকাঁর করিয়া, কখন 
তাহ! নিজ মুখে ব্যক্ত বা গৌরব করিতেন ন। কুহমের 
মৌরত আছে, কুহ্থম স্বয়ং তাহা প্রকাশ করে না, বাস 
তঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা বহন পূর্বক সর্বলোকে ঘোষণ! 
করে। সেই কূপ, সৎকার্ষ্যের প্রতিভা, প্রস্বলিত বহ্িশিখার 
ঠায়, কদাচ প্রচ্ছন্ন থাকে না। আপন! হইতেই সর্বত্র 
প্রচারিত হয়; ইহা তাহার বিলক্ষণ প্রতীত ছিল। তিনি 
ভাবিতেন, ঈশ্বর যাহাকে যে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াঁ-. 

এ 

(১) প্রতিশোধ 
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ছেন, তাহা তাঁহার রক্ষা করা সর্ধবতোতাষে কর্তবা। 

সুর্য/চন্দ্রাদি বৃহৎ মহত পদার্থ সকল ইহার দৃষ্টান্ত । ইহারা 
যে লোফোগ্তর (১) তেজঃ ও শাস্তি গ্রষ্ৃতি প্রা্ড হইয়াছে, 
কোন কালেই তাহার বিপরীত পখে প্রত্ৃত্ত ছয় না । পৃথিবী 
আপনার উৎপাঁদিকা শক্তিও কখন গোপন করে না। 
তিনি এইপ্রকার পরিকলন (২) পুর্ধবক, আপনার শ্বভাব. 

'দত গুণোন্নতি রক্ষা! ও প্রচার করিতে সর্বদাই তৎপর হই- 

তেন। ইহাঁও ডাহার সংস্কার ছিল, ব্যব্ার না করিলে, 
মার্জনাবিরহে স্থবর্ণাদি কান্ত (২) পদার্থের মলিঘিমা 

আপতিত হয়। গুণ প্রভৃতি, এরূপ কান্ত পদাথের অস্ত- 

নিবি | অতএব, প্রয়োগ ন| করিলে, তাহাদেরও প্রতি- 
ভী'র হানি ছইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বথা 

সাঁবধান হইয়া, স্বকীয় গুণপরম্পরার যখাযখ প্রয়োগ করি' 

তেম। তাহাতে পূর্ণবৃদ্ধ চন্দ্র, সূর্য্য ও পর্বতাদির গ্যায় 

তদীয় তেজঃ, শাস্তি ও উন্নতি প্রভৃতির কোন কালেই 

অভাব হইত না। তিনি দেখিতেন, পৃথিবী ভুরি পরিমাণে 
শস্যাদি প্রমব করে এবং মেঘ অজত্র সলিগ বর্ষণ করিয়া 

থাকে। তাঁছাতে তাঁহাদের নিজের ই্টাপত্তি কি৭ তাহারা 

শুদ্ধ লোফের উপকারার্থ এরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। 

অত এব বিধাতা আমারেও কখন নিজের ভোগের জন্য ঈীদৃশ 

বিপুল রাজলক্ষমী প্রদান করেন নাই। দেখ, সংসারে 
একজনের নুখনচ্ছনে জীবনযাত্রানির্ব্ধাহের জন্য যাহা 

পি 
০ 

(১) লোকাতীত। (২) পর্যযালোচনা। 

(৩) শ্বভাবতঃ জ্যোতির্দয় ও প্রীতিময়। 



শশী 

আঁদিপর্ব। ১৪৭, 

প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ অল্প। চাতক বিন্দুমাত্র বাঁরিং 
গানেই ক্ষুধানিরৃভি ও পরম তৃপ্তি বোধ করে) সার 

গদুশ সলিলরাশিতে তাহার লক্ষ্য কি? সেই রূপ, আমার 

্যায় লোকের মুষ্টিমাত্র অন্নপানই পর্য্যাপ্ত ; অথণ্ড মেদিনীর, 
নমগ্র সমৃদ্ধিতে সঞ্চয়লালমার প্রতিসন্ধান (১) কি? 
আারও দেখ মেঘ যে যাবৎ বৎমর স্বীয় গর্ভে মলিল মঞ্চয় 

করে, তাহা সেই বতমরান্তে বিতরণ 'করিবাঁর জন্যু। অধিঃ 

কন্ত, বিতরণ করিলে, কখন আত্মার বৃদ্ধি ভিন্ন ক্ষয় হয়'ন]। 

মেঘ অজত্ বিতরণ করিয়া পুনরায় বর্ষাসময়ে যখন সমুদিত 

হয়, তখন তাহার শোভা সমৃদ্ধি ও পূর্ণভাব সকলেরই গ্রীতি 
সমুৎপাদন করে| অধিকস্ত, যাহার! অনবরত দান করিয়!, 

রিক্ত (২) হয়ঃ তাহাদের সেই রিক্ততীও শোঁভার কারণ 

হইয়া থাকে । শরৎকালীন শুন্যগর্ভ দৃশ্য মেঘ ইহার: 
নিদর্শন। মহারাজ বর্মাসিংহ সমাহিত হৃদয়ে এই সকল 

চিন্তা করিয়া) অনবরত দাঁন ও সঞ্চয় করিতেন। 

হৃদয়ে গণের মাবির্ভাব হইলে, যেব্ধূপ তাহার রাগ 

বদ্ধিত হয়, তদ্রুপ গুণময় বস্তুর মহবাসেও প্রতিভা (৩) 

সমূৎপন্ন হইয়া থাকে । হৃর্য্য অতীব গুণশালী পদার্থ) 
তাহার মংনর্গমাত্রেই সমস্ত সংলার আলোকিত হইয়া উঠে. 
ইহা দেখিয়া রাজ! আপনার সঞ্চিত গুণ কলের যেরূপ 
রক্ষা ও বদ্ধন করিতেন, তদ্রপ গুণবান্ বাক্তির সহবাসে 

সর্বদ| বাম করিতে অভিলাষী ছইতেন এবং কাহারে 

(১) প্রয়োগ । কোন বিষয়ে চালনা করা । 

(২) শুন্য। (৩) অনন্তন্থলত শোতা। 



১৪৮ যোগতারত। 

গুগবান্ অবলোকন করিলে, যত্বপূর্র্বক আপনার সান্িধো 
অঞ্নয়ন করিয়|, যথ| বিধানে পালন করিতেন। তাহাতে 
তাহার রাজ্য গুণবান্ লোকের অভাব ছিল না। যৌবন, 
ধনসম্পত্তি ও প্রতৃত্ব এই তিনের একত্র সমবায় (5), 
ব্রিআজোতঃ সঙ্গমের ন্যায়, অতিশয় ভয়াবহ। কিন্তু, বর্ম 
সিংহে এই ভাবত্রয়, গুরু-শুক্র চন্দ্র-যোগের ন্যায়, অমৃত, 
মাত্র প্রসব করিত।- তাহার যৌবন অনাসক্ত হইয়া 
বিষয়সেব। ও সমাহিত হইয়া গুণমংগ্রহের জন্য, ধনমম্পন্তি 
পাত্রে বিতরণজন্য এবং প্রতৃত্ব লোকের রক্ষাজন্য কল্পিত 
হইয়াছিল। তিনি কখন অন্ধ হইয়া, অনতপথে তাহাদের 
প্রেরণা করিতেন না। সিংহ ব্যাপ্রাদি পশুগণই স্বীয় 

' প্রাণতৃপ্ডির জন্য অন্যদীয় প্রাণ হরণ করে। যাহারা 
মনুষ্য হইয়া, তদ্রপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও পণ্ু। 
ইহা তিনি বিলঙ্ষণ অবগত ছিলেন। এই জন্য সকল 
বিষয়েই আত্মাকে একান্ত সত্যত করিয়াঁছিলেন। তিনি 
ধনবান্ ছিলেন, আবার দরিদ্র (২) ছিলেন ; বিষমী ছিলেন, 
আবার বিরাগী (৩ ) ছিলেন) গৃহস্থ ছিলেন, আবার উদা- 
মীন ছিলেন; সংসারী ছিলেন, আবার তপস্থী ছিলেন; 
ইন্ড্িয়শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, আব।র নিরিক্জরিয় (৪) ছিলেন, 
যণীয়ান্ ছিলেন, আবার বৃদ্ধ ছিলেন ; এবং অগ্নি (৫)ছিলেন, 

পপ সপ পপ পপ ০৮ 

(১) সংমিলন। (২), অর্থাৎ ধনমদে মত্ত ন| হইয়া, যেন কিছুই 
নাই, এইরূপ ব্যবহার করিতেন। (৩) অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত ছিলেন 
না। (৪) অর্থাৎ ইন্দিয়ের দাদ. ছিলেন না। ' (৫) অর্থাৎ তাহার 
তেজ ছিল, আবার বিনয়ও ছিল। 



আদ্দিপর্ক। ১৪৪ 

আাবার জলও ছিলেন। একাধারে এরূপ বিরুদ্ধ 
গুণের সমবায় কুত্রাপি সম্ভব হয় না। 
মনীষিগণ কহিয়াছেন, যাহার গুণ আছে, তাহার 

বাহ আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। মালতীপুষ্প অতি ক্ষুদ্র 
হইলেও, তাহার সৌরতে ভূবন আমোদিত হয়। মহারাজ 
বর্মীদিংহ এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন | তাহার যান, বাহন, 
সেনা, পরিচ্ছদ ও সি'হাসন প্রভৃতির কিছুমাত্র গৌরব ও 
আড়দ্বর ছিল না। বলিতে কি,এক জন করদ উপরাঁজ 
তপেক্ষাও তিনি এ বিষয়ে হীন ছিলেন। তথাপি, কেমন 
একা ধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন! লোকোত্র গুণপরম্পরাঁই 
ঠাহার এরূপ একাধিপত্যের হেতৃভৃত। সচরাচর নর 
পতিগণ লোকমাত্রের শরীরের প্রভু হয়েন, মনের প্রভূ 
ইইতে পারেন না। কিন্তু তিনি সকলের দেহ মন উতয়েরই 
গরভৃন্ব করিতেন। এই প্রতুত্ব বলপূর্ব্বক, ভয়পূর্ধবক বা 
দৈবপূবক নহে। লোকে যে কারণে সাক্ষাৎ ঈশরে দেহ. 
মন অর্পণ করে, তিনি সেই কারণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
তাহার বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল, মনুষা ঈশ্বরের প্রতিমায় (১) 
বিনির্দিত হইয়াছে। অতএব সে আত্মানুবিদ্ধ (২) এশী গুণ- 
মমবদ্ধির সাধন করিলেই, দেহ মনের প্রভু হইবে, আশ্চর্য কি? 

সত্য ও সমদর্শিত| সংসারে সর্বাপেক্ষা বশীকরণ। 
শিকল কালে দকল ব্যক্তিই ইহার অভ্যাস করিতে পারে 
তিনি এই সনাতন সিদ্ধান্তের অনুনারী হইয়া। তদ্দিময়ে 
খিলক্ষণ পারদর্শিত। লাভ করিয়াছিলেন । এইজন্য শক্রু- 

/ ২ এ _ পরি শি 
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মিত্র সকল পক্ষই তাহার সমান আদর করিত। তীছাঁর 
অহঙ্কার ও অভিমানের লেশ ছিল না। এইজন্য ভ্রম- 

ক্রম্বেও আপনাকে রাঙ্গ্যেশ্বর প্রভু বলিয়া মনে করিতেন 

ন1; প্রত্যুত, ইহাই চিন্তা] করিতেন, ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীর 

দ[সত্বে নিয়োগ করিয়াছেন। অতএব আঁমি যে পরিমাণে 

পৃথিবীর কার্ধ্য করিব, সেই পরিমাণে তাহার ও আনুষঙ্গিক 
ঈশ্বরের প্রীতি ও আশীর্বাদ ভাজন হুইব। তাহার আকার 
অতিশয় উন্নত ও মহীয়ান্ এবং এন্দ্রজালিক-শক্তি-সম্পনু; 

দেখিলেই যুগপৎ ভয়, সন্ত্রম, ভক্তি ও বিশ্ময় সমুদ্ুত হইত। 
তাহার বদনমণ্ডল নির্মক্ত (১) ও সর্ধবকালপ্রিয়দর্শন, 
লোচনযুগল প্রশস্ত, উজ্জ্বল ও উদারতাময়। দৃষ্টি সরলতা, 
শান্তি ও বিজ্রন্তের (২) আাঁধার। ললাটফলক শুভ্র, উনুত 
ও বিচিত্র-দৃশ্য ; দেখিলেই বোধ হইত, বিধাতা উহ্বাতে যেন 

স্পন্টাক্ষরে আনমুদ্র পৃথিবীর '্গাধিপত্য, অক্ষয় যশ ও 

নিগৃব্যাপিনী কীত্তিপরম্পর1 লিখিয়। রাখিয়াছেন। তথাছি, 
ঘনতর শ্যাম বর্ণ অবলোকন করিণে, যেরূপ মেঘের পুর্ণ 

গর্ভতা অনুমিত হয়, যেরূপ শ্রীয্মের আতিশষ্যে বৃষ্টির 

আপনৃতরতা। বুঝিতে পারা যায়, যেরূপ ম্খন্রী ম্লান 

দেখিলেই আন্তরিক তাঁপের অনুমান হয়ঃ অথব| যেরূপ 

আঁকার প্রকারে ক্ররত! ও তিগ্ৃতা দর্শন করিলে, ছুরাত্মার 

পরিচয় হইয়া থাকে, তজপ তাহার কার্যে ও ব্যবহারে 
পে পসপপীপপাাসসপা পাট পপ পতি পিপসপো পাপা প্পসসপ 

(১) অর্থাৎ মেধাবরণমুক্ত চন্দ্রাদির ন্যায়, অপূর্ব শোতাদিযুক্ত 

এবং যেখানে যেরূপ গঠন হওয়া! উচিত তদ্ভাববিশিষ্ট। 

(২) বিশ্বাসের। 



আদিগর্ব। ১১ 

গর্বলোকো্র উদ্দারতা ও বিনয়াছি গুণপরপ্পরা দৃম্পউ 
প্রতিভাত হইত | 

তিনি প্রজালোকের রীতি চরিত্র ও অবস্থাদি পরিদর্শন 
জমা যখন তখম একাকী ছঘ্বেশে বিচরণ করিতেন। 

কাহায়ে অনৎপথে গ্রবৃপ্ত অথবা ছুর্রবন্থায় পতিত দেখিলে 

ততুক্ষণাৎ ভাহাঁর সমুচিত গ্রতিকার করিতেম। গুরু যে- 

রূপে শিধ্যের এবং পিতা! যেদ্ধুপে দুরৃত্তি পুত্রের শামন 

ও চরিত্র শোধন করেন, তিনিও সেই দ্ধপে দুরাচারগণের 

দমন ও শোধন করিতেম। তাহার দণ্ডের এন্ধপ আশ্চর্য 

প্রভাব যে, তদ্দারা অপরাধীগণের মনে জীদৃশ লজ্জা ও 

শাঁতুজু্ুপ্ন! উপস্থিত হইত যে, তাহায়1 পুনরায় পাপ পথে 
প্রবৃত্ত হইত না। হ্থর্যের উদয়ে যেরূপ সমুদায় প্রকা- 

শিত হয়, তন্রপ তাহার সাঙ্গিধ্যমাত্রেই সত্য মিথ্য। সমুদায় 

প্রকাশ হইয়া পড়িত। কোন ব্যক্তিই তাহ! গোপন 
করিতে নক্ষম হইত না। এইজন্য তদীয় রাজ্য অপরাধের 

এক বারেই নাস্তি তাব প্রাপ্ত হয়। তাহার নিজের দৃষ্টান্তও 
এ বিষয়ের অন্যতর কারণ। তিনি লোকের শিক্ষার্থে অতি- 

মাত্র শক্রকেও অতিমাত্র ক্ষমা করিতেন; ক্রোধের শতশঃ 
কারণ সত্ত্বেও তাহা! সংবরণ করিতেন ; যাহাতে শরীর 
মনের কিয়দংশে৪ শান্তিসঞ্চয় না হয়, এরূপ, ক্রীড়া 

কৌতুক পরিহার করিতেন; আত্মার কিঞিম্মাত্র উন্নতি 
না বুঝিলে, অন্য রূপে ভূরিশঃ লাতময় কার্ধ্যও বিসর্জন 
করিতেন; মিথ্যার প্রপঙ্গমাত্র বিষবৎ দর্শন ও বর্জন 
করিতেন : মতোর (লশমাত্রও যত্তাতিশয়সচকণার সঃগ্রচ 
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করিতেন এবং অতুল বিভব ও ক্ষমত সত্ত্বেও কোনপ্রকার 

বিলাসের দিষ্ঝাত্রেও পদার্পণ করিতেন না1 যাহাতে 
বাল্যকাল হইতেই প্রজ্ালোকের হৃদয়ক্ষেত্রে ইত্যাদি 

স্বিষয়ের শন্ক,র প্ররোছিত (১) ও উত্তর. কালে ফলে 
পরিণত হয়) তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেন। তাহার 

এই চেষ্টাও .সর্ববাংশে ফলব্তী হইয়াছিল। বাক্-শক্তি 

পরিন্ফেটনমাত্রেই পিতামাতার তদীয় আদেশ ও উপদেশ 

অনুলারে যতদূর লাধ্য স্ব স্ব সম্তানদিগকে বিবিধ সদবিষয়ের 

মৌথিক শিক্ষ। প্রদান করিত। তাহাতে তদীয় রাজ্যে 

কেহই প্রায় মুর্খ ছিল না। এইরূপ প্রথিতি মাছে, তদীয় 

অধিকারে দ্যুত ভিন্ন অন্যত্র প্রতারণা, প্রহেলিকা (২) ভিন্ন 

অন্যত্র মিথ্য। কথা, মহোঙসব ভিন অন্যত্র মন্ততা, কৌতুক 
ভিনু মন্ত্র কুটভীষণ, কলি (৩) ভিনু অন্যত্র কলহ, রতি 

ভিন অন্যত্র কাকৃক্তি, অভিমান তিন অনান্র চাটুবাদ, প্রণয় 

ভিন অন্যত্র ঈর্ষা, যৌবন ভিনু অন্যত্র মদরাগ, বাল্য ভিনু 

অন্যত্র চপলতা॥ বার্ধক্য ভিন্ন অন্যত্র নিস্তেজস্কতা, ব্যায়াম 

* তিন্ অন্যত্র কেশাকেশি, উল্লম্ষন ভিনু অন্যত্র অধঃপতন। 

কেশ ভিনু অন্যত্র বন্ধন, বিদ্যা ভিনু অন্যত্র ব্যসন (৪) 
গ্রীষ্ম ভিনু মন্যত্রর পরিতাপ, এবং গুণ ভিনু অন্যত্র, উচ্ছা'দ 

(৫) লক্ষিত হইত্ত না। নিষ্ষল উদ্যোগ, অনর্থক অধ্য- 

বলায়, দুরুদর্ক (৬) দিদ্ধি, ছুঃলাধা মনোর্থ, অসম্ভব 

কল্পনা, অতিশক্কি (৭) সাধনা, এবং গুণহীন গৌরব এ 

সকলের ছন্দীংশেও কেহ পদার্পণ করিত না। 
770) উখ্িত ২ হেয়ালি। (৩ বাল্যক্রীজ। (৪) আমজি। (৫) 
অতিবাড়। (৬) যাহার পরিণাঁম ভাল নছে। (৭) শক্তির অতীত। 
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, তাত” সংসারে অখণ্ড স্বখ কাহারই ভাগ্যে সম্ভব 
নছে। বিধাতা, চন্দ্রে কলঙ্কঃ সমূদ্রে লবণতা, ম্বালে কণ্টক, 
পণ্চিতে নিধনত্ব ও কেশজালে পক্কত। ইত্যাদি প্রদান 

করিয়া, 'সংকেতে উহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কোন 
মতেই এই নিয়মের ব্যভিচার হুয় না।' যেখামে ধন-সমৃদ্ধি 

ও বিভব-বিস্তার, মেইখাঁনেই যেন ইহার আধিক্য। মহণ- 
রাজ বর্মসিংহ ইহার দৃষ্টান্ত । তিনি ধনে, মানে, কুলে) 
শীলে সর্ববাধশেই উত্তম। কিন্তু তাহার পুত্র নাই, তজ্জনয 
তাহার অন্থখের সীমা নাই। শত শত গ্রহ তারাদে 
জ্যোতিঃ পদার্থ সত্বেও একমাত্র সূর্যের অনুদয়ে যেমন 
সকলই অন্ধকার হয়, অথবা! মত্য ও ধর্মাদি শত শত সদগুণ 
মন্ত্েও একমাত্র বিনয় ব1 শিষ্টতার অভাবে যেমন সমস্ত 
গৌরব বিনষ্ট হয়, অথবা শত শত উপায় বাঁ সাধন সত্তেও 
একমাত্র বিধি-প্রতিকুলতাঁয় সকলই বিফল হুইয়! থাকে, 
ঘখবা যেমন শত শত রত্ব সত্বেও একমাত্র চক্ষুরত্ব ব্যতি- 
রেকে সমস্তই পণ্ড হইয়! যায়, তন্রপ রাজার শত দিকে শত 
স্বখ বিদ্যমান থাঁকিলেও, একমাত্র পুভ্রমুখদর্শনম্থখ ন! 
হওয়াতে, তাহার মকলই অসার ও অনর্থক হইয়াছিল । 

মনুষ্য-মংসারের বিড়ম্বনা দেখুন । যাহাতেই অন্থখ, 
তাহাতেই তাহাদের বিপুল স্থখ বোধ হয় এবং যাহ! 
অহিত ও অপকারী, তাহাই তাহাদের হিত বা উপকারী 
গ্রতীত হইয়া! থাকে। ধন, স্ত্রী ও পুভ্রাদি' অনার ও 
অনর্থক বিষয় সমস্ত এবিষয়ের প্রমাণ । পগ্চিতেরা বলেন, 
ধনের অর্জনে, রক্ষণে, সঞ্চয়ে ও ব্যয়ে, ফলতঃ সর্বাংশে ও 
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মকল অবস্থাতেই ছুঃখ। এই রূপ, পুজ্রের গর্ভধারণে ছুঃখ, 

গ্রসবে দুঃখ, লালনে বা পালনে দুঃখ; বর্ধনে ছুইখ, 

এবং মরণে ছুঃখ। এই রূপে, পুভ্রের কিছুতেই স্থখ নাই। 

হুতরাং ধন ও পুত্র অপেক্ষ। লোকের মহজ শক্রু ৫ সাক্ষাৎ 

অন্থখ কেহই নাই। আশ্চর্য, তথাপি মানুষের চৈতন্য 

নাই! নেধন ও পুজ্রাদিতেই অধিক ছাঁনক্ত হইয়! থাকে 

এবং বিলম্বে বা শীঘ্র নিজ কর্মফল ভোগ করে। তথাপি, 

তাহাতে নিবৃত্ত হয় না। 

তাঁত! ইহারই নাম তামসী সংস্যতি। মনুষ্যমাত্রেই 

অবিদ্যাবশে, মায়াবশে, মেহবশে ও মংসর্থদোষে হল্ন 

বা অধিক পরিমাণে এইগ্রকার তাঁমসী গতির বশীভূত । 
এবিষয়ে কাঁহীরই পরিহার নাই। স্থতরাঁং, মহারাঁজ 
বর্মনিংহ পুঁজের জন্য সর্বদাই বিষণ, অবমন্ন ও মংশয়াপন্নবৎ 

কালয।পন করেন, এবং তজ্জন্য যে যাহা বলে, তাহাই 
করিয়া! থাঁকেন। কাঁলসহকারে অতিকষ্টে শেষ বয়সে 

তাহার একমাত্র 'পুভ্ররত্ব উৎপন্ন হইল । তীহার আর আন- 

নের সীমা রহিল না । তিনি এতদিন যেন মৃত ছিলেন | 

অধুনা জীবিতের নায়, বোধ করিয়া, প্রাণাধিক প্রীতি 

সহকারে পুজ্রের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পুভ্রের 

কল্যাণ জন্য তিসি প্রতিনিয়ত দান; ধ্যান, জপ, যজ্ঞ ও 
উপাসনাদি করেন এবং তদীয় আয়ুর বৃদ্ধির জন্য আরও 

কত কি করিয়া থাঁকেন। 
কিন্তু সর্বনংহর কাল তাহা শুনিবে কেন? এবং সর্বব- 

গ্রামিনী অপরিহার্য নিয়তিই বা তাহা মানিবে কেন? 
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তুমি ধনী হও, মানী হও, গুণী হও, আর নাই হও, মৃত্য 
সেদিকে লক্ষ্য না করিয়!, আপনার কাধ্য অবশ্বাই করিবে। 
তোমার ধন, মান, গুণ প্রতৃতি কিছুই মানিবে ব| গণিবে 
না। তোমার পুন্র থাকে, স্ত্রী থাকে, তোমারই আছে। 
মৃত্যুর তাহাতে কিণ বলিতে কি, লোকের স্ত্রী, পুজ্র ও. 
গ্রাণাদি হরণ করিবার জন্যই এই মৃত্যুর স্থষ্টি হইয়াছে। 
অতএব সময় পাইলে ও অবদর বুঝিলে, মে এই ঘকল গ্রহণ 
ও উদরগাৎ করিতে নিবৃত্ত হইবে কেন ? যাহার যে কার্যা, 
মেতাহা অবশ্বাই করিবে ও করিয়াও থাকে। ইহাই 
টির নিয়ম। মৃত্যু এই নিরমের বাধ্য হইয়া, সংসারে 
চিরদিন ভ্রমণ করিতেছে । কাহার সাধ্য, ইহার গতি- 
রোধ করে ও কার্ষে বাধা প্রদান করে? এপর্যান্ত কত নগর, 
কত রাজা, কত দেশ, কত দীপ, কত বীর, কত শুর, কত 
রী কত বালক, কত অনাথ, কত সনাথ, এই রূপে মৃত্যুর 
উদরগাৎ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা বলিবার নছে। 
পুনশ্চ, মৃত্যু অযুতকে ও যেমন, বিষকেও তেমন, এবং জলকে 
ঘেমন, অগ্িকেও তেমন, এবং প্রস্তরকে যেমন, কর্দমকে ও 
তেমন, এবং হস্তীকে যেমন, পিপীলিকাঁকেও তেমন আনা. 
মাসে গ্রাম করিয়া থাকে। ইহার শিশু বলিয়! দয়া নাই, 

বদ্ধ বলিয়! সন্ত্রম নাই, বীর বলিয়া ভয় নাই এবং অনাথ, 
অণহায় ও দুর্বল বলিয়াও মমতা নাই । 

পুনশ্চ, ্বৃত্যু অনাথ জননীর আনাথ ক্রেড হইতে 
অনাথ শিশুকে যেমন বলপূর্ধবক হরণ করে, শত শত শ্র 
বীরের গধা 5৮7 তিজহানা ভানাজের গাত্যাসাখা আল রী এক ও 
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অনায়াসে ও নিভয়ে হরণ করিয়া থাকে। আবার, 
পতিব্রতাঁর আলিঙ্গনরূপ অতিকোমল পাশ, ম্বণালতন্তর 

ন্যায় ছিন্ন করিতে মৃত্যুর যেমন কোন রেশ ও মমতাই 

হয় না); তন্রপ বরুণের ভুভের্্য পাঁশ ছিন্ন করিতেও 
ইহার কোনরূপ আঁয়ান বা! সম্ম হয় না। এই মৃত্যু অতীব- 
যুছুল শিরীষপুষ্পকে যেমন, অতীবকঠিন বস্ুকেও তেমন, 

বিন! কলেশে ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ করিয়া থাকে । ফলতঃ 

সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা মৃত্যুর বশীভূত বা আয়ন 

নহে। বিনাশ, নাশ, সর্বনাশ, ক্ষয়, লয়, প্রলয়, বিলয়, 

ধ্বংস, অপচয়, অত্যয়। সংস্থিতিঃ হত্যা, হিংসা, ঘাত, 

ইত্যাঁদ্িকে প্চিতেরা মৃত্যুর পরিবার বলিয়াছেন। 
তাঁত ! রাছু যেমন নিয়তিবশে ছুনিবার ও প্রবল হইয়া, 

পূর্ণিমার চন্দ্রকে গ্রাম করিয়া, সংসার অন্ধকার করে, এই 

মৃত্যু ত্রপ নিয়তিবশে ছুর্নিবার ও বলবান্ হইয়া, মহারা্ 
বন্দসিংহের সেই একমাত্র পুত্রকে হরণ করিয়া, সেই 

স্নবিপুল রীঁজসংসাঁর চিরদিনের জন্য গাঢ় অন্ধকারে আছন্ন 

ও অপার শোকপারাপারে এক বারে মগ্ন করিল। অধ. 

ঘরের সঞ্চারে লক্ষ্মী যেমন দূরে পলায়ন করেন, অহংকারের 

সঞ্চারে বন্ধুতা যেমন তন্তর্থিত হয়) অবিনয়ের সঞ্চারে 

লোকানুরাগ যেমন অদৃশ্য ভাব ধারণ করে, এবং মহাপাপের' 

সঞ্চারে আত্মার উৎকর্ষ যেমন এক বারেই শুদুর-পরাহ্ত 
হয়, পুভ্র-রত্বের মৃত্যুতে রাজার হৃখঃ সন্তোষ আহ্লাদ, 

আমোদ, আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ ও স্ফত্তি গ্রতৃতিও তদ্রূণ 

আন্তহিত হইল। আর তাহার রাজো, রাজপদে, দেহে, 
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গেছে এশ্বয্যে ফলতঃ সংসারের কিছুতেই শ্রদ্ধা রহিল না, 
প্রীতি রহিল না, মমতা! রহিল না এবং আসক্তি বা অনুরাগ 
রহিল না। যে রাজ্য-্থখ-নমৃদ্ধি তাহার অমৃতবৎ পরম 

অভীষ্ট ও নিরতি প্রীতির আম্পদ ছিল, আজি তাহ! 

বিষবৎ বিষম বিদুধিত ও ভারবহ মনে হইতে লাগিল । 

অথবা, নার বিষয়ের পরিণাম এই রূপই পরিতাপের 

হেতু হইয়া থাকে এবং যেখানে বিষয়, সেইখানেই প্রমাদ, 
উন্মাদ ও মদ ইত্যাদি মোহগণ বিরাজমান এবং ধ্বংস, ক্ষয় 

ও অপচয় ইত্যাদি মৃত্যুগণও বলবান্। 
মহারাঁজ বর্মমপিংহ শোঁকে আঁচ্ছন্ন হইয়া, কিছুতেই ধৈর্য্য 

লাভ করিতে ন1! পারিয়!) মৃত 'পুক্রের অনুন্রণক্রমে 

শানে গমন করিলেন। ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। 
পাপাত্বার স্ধদয়ের ন্যায়) সন্ধ্যার মমাগমে সমস্ত মংসার 

অন্ধকারে পূর্ণ হইল। দুর্জনের শ্রী যেমন নষ্ট হয়, স্ব 
তদ্ধপ শ্রীন্রষ্ট হইয়া) গগনের একপার্খে লুক্কায়িত হইলেন । 
স্থানত্রষ্ট হইলে, কাহারই আর শ্রী থাকে না) এবং গৌরব 
থাকে না।: স্বস্থান-চ্যুত হওয়াতে, দ্িবাকরের নমুায় 

গৌরব বিনষ্ট হইল | যাহার যেমন উন্নতি, তাহার তেমনি 
পতন। দিবাকর যেমন উন্নত হইয়াছিলেন ; তেমন তাহার 

পতনও হইল | সময় মন্দ হইলে, সকলই মন্দ হয় এবং 
সংসারে সম্পদের বন্ধু সকলে, বিপদের বন্ধু কেহই নছে। 
হুরধ্যদেব যখন পুর্ণ মাত্রায় উদয়-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন) তখন 

তাহার সেই সমুদ্ধিতে সমস্ত জগৎ প্রকাশচ্ছলে কতই 
উল্লদিত হইয়াছিল এবং সামান্য পদ্মপুষ্প পর্য্যন্ত বিকদিত 
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হইয়াছিল। এখন স্রয্যদেব তান্তগত এবং যাঁরপর নাই 
দুঃলময় ও ছুর্দিশাগ্রস্ত। এখন আর মে পদ নাই, গে 
জগতের প্রকাশ নাই। অথবা নীচপ্রকৃতির লক্ষণই এই 
তাহারা লোকের সম্পদের বন্ধু হয়, বিপদের নহে। 
মহাত্সাদের স্বভাব এরূপ নহে । তাহার সম্পদ অপেক্ষা 

বিপদেই বন্ধুত।৷ করেন। পদ্দা প্রভৃতি অকিক্ষুদ্র পদার্থ। 

ঘেইজন্যই তাঁহাদের এরূপ প্রকৃতি । অথবা, যাহাদের 
নিজের কোনরূপ ক্ষমতা বা যাধ্য নাই, তাহারা পরের 

মরণে মরিয়া থাকে এবং পরের জীবনে জীবিত হয়। 
পদ্মেরও নিজের কোনরূপ ক্ষমতা নাই। সেইজন্য 
সু্যের উদয়ে তাহার উদয় বা প্রকাশ এবং সুয্যের অনুদয়ে 
তাহার অনুদয় বা অগ্রকাঁশ হইয়! থাকে | অথবা, পদ্ম 

অতি কোমল পদার্থ। সেইজন্য, পরের দুঃখে অল্পই 

কাতর ও পরের স্থখে সহজেই প্রফুল্ল হইয়৷ থাকে । ইহাই 
কোমলতার লক্ষণ । 

সে যাহ! হউক, অকৃত্তাপরাধে কাহারও অনিষ্ট করিলে 

হৃদয়ে অনুতাপের বেগ যেমন বদ্ধিত হয় অথবা শূন্য হৃদয়ে 

চিন্তা যেমন বৃদ্ধিশালিনী হয়, মেই নিশীথিনী তত্রপ ক্রযে 

ক্রমে বদ্ধিত্ত হইয়া, মুত্তিমতী কালরাত্রির ন্যায়, সাক্ষাৎ মোহের 

ন্যায় অথবা মুচ্ছ্ণর ন্যায়, নিবিড় তিমিরপটলে জগশ্মগুল 
আবরিত করিলে, মহারাজ বর্মসিংহ চিন্তাবশে গাত্রোথান 

করিয়া, বলি-প্রদদীপের (১) আলোকযোগে অবলোকন 

জরি টিটি রিনি বিটি টি 

(১) শ্মশানস্থ দেবগণের উদ্দেশে যে প্রদীপ দেওয়] যায়। 
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করিলেন, সেই সববিস্তুত শ্বশানের কোন দিকে -ভূতগণ সহ্র্ষে 
বিচরণ করিতেছে ; কোন দ্দিকে প্রেতগণ সানন্দে চীৎকার 
করিতেছে ; কোন দিকে পিশাচগণ সাঁটোপে উল্লম্ষন করি- 
তেছে; কোন দিকে বেতালগণ বিকট নিনাদে ক্রীড়া 
করিতেছে; কোঁন দ্রিকে ভৈরবগণ ভৈরব রবে বিহার করি- 
তেছে; কোন- দিকে যক্ষগণ যমবৎ উৎকট বেশে অ্রহাসে 
সঞ্চরণ করিতেছে; কোন দিকে শঙ্ঘগণ শঙ্বৎ শবে দশ- 
দিক গ্রপূরিত করিতেছে; কোন দিকে যোগিনীগণ এক 
যোগে ক্রীড়া করিতেছে; কোন দিকে শিবা মকল শব. 
শরীরে প্রবেশ ও নির্গম করিতেছে; কোন দিকে ভূত ও 
প্রেত নকল একমাত্র মৃতমুণ্ড লইয়া, পরম্পর আকর্ষণ ও 
বিকর্ণ করিতেছে; কোন দিকে শিবাশিশু ও প্রেতশিগু' 
উভয়ে শবের শিরোমাংস জন্য পরম্পর বিবাদ করিতেছে ; 
কোন দিকে শঙ্খ নকল ম্ৃতমুণ্ডের কন্দুক ( ভেট1) করিয়া) 
ঘবেগে ও সোল্লাসে ক্রীড়া্করিতেছে ; কোন দিকে ভৈরব 
ও পিশাচগণ ভয়াবহ ব্যায়ামকেলিপ্রসঙ্গে বস্মতী কম্পিত 
করিতেছে; কোন দিকে শঙ্গিনী সকল সুকোমল শিশুদেহ 
স্বয়ং চর্ববগ করিয়া, স্বস্ব অজাতদস্ত বালক বাপিকাকে 
শক্ষণার্থ সম্মেহে ও সাগ্রহে প্রদান করিতেছে ; কোন দিকে 
প্রতিী সকল পরম পরিতৃপ্তি সহকাঁরে শব শির সকল পর- 
পর ভাগ করিয়া, সশব্দে আাহার করিতেছে ; কোন দিকে 
ই ছু্বল শিবা সকল সভয়ে উপবেশন করিয়া) স্থকণি (২) 
ররর 

(২) অধরপাজ্ম, দর ফস । 
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লেহন করভ ঘোতমুক হৃদয়ে তাহাদের সেই আহারামো। 

দর্শন করিতেছে; কোন দিকে প্রেতগৃণ তাড়ণ 

করাতে, ক্ষুদ্রপ্রাণ জন্ুকী আপনার ক্ষুদ্রপ্রাণ শিশুর 
সহিত অদ্ধ-কবলিত শব-হস্ত ততক্ষণে পরিহার করিয়া) 

সেই শবের উদর-গহ্বরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে; 
কোঁন দিকে ভৈরবগণ আপনা আপনি বিবাদ করিতেছে; 

কোঁন দিকে যক্ষিণী সকল রাশি রাশি চিতাভম্ম উডডীন 
করিয়া কৌতুকরন অনুভব করিতেছে ; কোন দিকে 
ভৈরবী সকল ক্ষুধার শ্বালায় অস্থির হইয়া আপনার মাং 

আপনি ভক্ষণ করিতেছে এবং কেহ কেহ পরস্পর দংশন, 

আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিয়া, পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদরস্থ 

"করিবার চেষ্টা করিতেছে । কোন দিকৃ রাশি রাশি রুধিরে, 
কোন দিক্ রাঁশি রাশি ভন্মেঃ কোন দিক্ রাশি রাশি ধুমে। 

কে।ন দিক্ রাশি রাশিপুযে, কোন্ দিক্ রাশি রাঁশি পূরীষে, 

কোন দিক্ রাশি রাশি মেদেঃ কোন দিকৃ রাশি রাশি 

মজ্জায়। কোন দিক্ রাশি রাশি মাংসে, কোন দিক্ রাশি 

রাশি কমে, কোন দিক্ রাশি রাশি অস্থিতে, কোন দিক্ 

রাশি রাশি ভগ্ন ভাণ্ডে, কোন্ দিকৃ রাশিরাশি ছিন্ন বস্ত্র 
কোন দিক্ রাশি রাঁশি অর্ধদগ্ধ জীর্ণ কম্ঘলে, কোন দিক্ রাশি 

রাশি অঙ্গারে, কোন দিকৃ রাশি রাশি কাষ্ঠে, কোন দিক্ 

রাশিরাশি কলসে, কোন দিক রাশি রাশি ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ শর 

দগ্ধ বিদদ্ব হস্তে ও পদে, কোন দিকৃ রাশি রাশি কেশেও মুডে 
এবং কোন দিক রাশি রাশি বংশে ও শবযানে, পরিপূর্ণ 

কীর্ণ ও সমাকীর্ণ। কোন দিক্ ফৃংকারে, কোন দিক 
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ঘুংকারে, কোন দিক্ চীৎকারে, কোন দিকৃ- হাহাঁকারে, 
কোন দিকৃ হুষ্কারে, কোন দিকৃ ভাঙ্কারে, কোন দিকৃ 
ব্পারে, কোন দিকৃ ঘুৎকারে, কোন দিকৃ শীৎকারে, কোন 
দিক্ ঝনৎকাঁরে এবং কোন দিক্ আাম্ফোটনে, কোন দিকৃ 
বিশ্ফোটনে, কোন দিক্ শাপ্কালনে,'কোন দিক টঙ্করণে, 
কোন দিক্ তাঁড়নে, কোন দিক্ তঙ্জনে, কোন দিক্ গঙ্জনে, 
কোন দিক্ ক্ষেড়নে ও কোন দিকৃ রণৎকরণে প্রতিধ্বনিত, 
কম্পিত, বিভীষিত, চিত, স্তম্ভিত ও বিব্রত ভাবে পরিণত । 
কোন দিকে শঙ্কা, কোন দিকে তয়) কোন দিকে সন্দেহ). 
কোন দিকে মোহ, কোন দিকে ব্যামোহ, কোঁন দিকে 
নিগ্রহ, কোন দিকে ব'শয়, কোন দিকে ক্ষয়, কোন দিকে 
লয়, কোন দিকে বিলয়, কোন দ্রিকে পরাজয়, ইত্যাদি 
উৎপাত ও উপদ্রব সকল জীকুল নিমূ্ল করিবার জন্য 
যেন সাক্ষাৎকারে হাহাকারে ক্ষুধাভরে বিচরণ করিতেছে 
এবং কোন দিকে মহাক্ষুধা, মহাতন্ত্রা, মহানিদ্রো ইত্যাদি 
গ্রলয়ের পরিবার মকল যেন মৃষ্তিমতী হইয়া, ইতস্ততঃ 
মবেগে কুর্দন করিতেছে । 

স্বয়ং শ্বশানও যেন মহাক্ষুধাঁয় ব্যাকুল হইয়া) পড়িয়। 
রহিয়াছে । প্রবল-প্রন্বলিত চিতানল-শিখাচ্ছলে ইহার 
জিহ্বা যেন লকৃ লক্ করিয়া বারংবার বাহির হইতেছে। 
কিছুতেই এই সর্ধনাশী ও সর্বগ্রাসী শ্রশানের দধার 
ণিৰৃতি নাই! কত অশ্ব, কত গজ, কত মনুষ্য ভক্ষণ 
করিয়াছে! গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, পত্তনের 
পর পত্তন ও পল্লীর পর পল্লী কতই ইহার উদরস্থ হইয়াছে। 

২১ 
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শিশুর পর শিশু, বালকের পর বাঁলক, যুবাঁর পর যুব, 
বৃদ্ধের পর বৃদ্ধ, স্ত্রীর পর স্ত্রী, কতই ইহার ভীষণ দন্ত 
চর্বিত হইয়াছে! হায়, ইহার জন্য কত পরিবার অনাথ 
হইয়াছে! কত নতী পতিহীন হইয়াছে! কত জননীর 

কত ক্রোড় শুন্য হইয়াছে! কত গৃহের স্নেহপ্রদীপ 
নির্বাণ হইয়াছে! কত হৃদয়ের মহারত্ব বলপুর্ববক ছিন্ন 
হইয়াছে! কত কণ্ঠের মণিহার চূর্ণ বিচরণ হুইয়াছে। 

কত অন্ধের কত যষ্ঠি আচ্ছিন্ন হইয়াছে! কত হ্ায়-ভাগা, 
রের মণি-প্রদীপ অপহৃত হইয়াছে! সংসার রূপ আকাশের 
একমাত্র আলোক-হেতু কত প্রবতারাঁর পতন হইয়াছে! 
কত নগর বন হইয়াছে! কতগ্রাম মরু হইয়াছে! কত 

অস্রলিক কুগির হইয়াছে! কত ধনী দরিদ্র হইয়াছে! 
কত বিদ্বান মূর্খ হইয়াছে ! কত প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াছে! 
কত চেতন জড় হুইয়াছে ! কত জীবিত মৃত হইয়াছে! কত 
পুরুষ কাপুরুষ হইয়াছে! কত মগ্রিজল হইয়াছে! কত 

জল অগি হইয়াছে ! এবং কত পূর্ণ শৃন্ত হইয়াছে! তথাপি 

এই কালরূপী শ্শানের ক্ষুণ্িবৃত্তি নাই । 

হায় পৃথিবীর কত এশ্বরধা, কত ধন, কত বিষয়, কত 
বিভব কত সম্পদ, কত খামোদ, কত ম্বখ, কত'মন্তোষ, 
কত উত্সব, রত মহোৎসব, কত আহ্লাদ, কত আনন, 
কত প্রীতি ও কত সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়াছে! তথাপি এই 
গাপ শাশানের নিরৃতি নাই! হায়, রাজ্যের পর রাজ্য, 
দেশের পর কেশ, জনপদ্দের পর জনপদ, কতই কোথায় 
গিয়াছে! তথাপি এই শ্মশান কোথাও যায় ন1। অনম্তরূগ 
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কালের সর্ঝগ্রামিনী মূর্তি রূপে, অনন্ত কাল পৃথি- 
বীতে পতিত রহিয়ান্থে। হায়, কত মিত্র, কত বন্ধু, কত 

নু, কত সাধূঃ কত খষি, কত বিদ্বান, কত দাতা, 

কত বদানা, কত দয়ালু, কত উপকারী, কত সহায়, কত 

পালক, কত আশ্রয়, কত অভিভাবক, কত প্রিয়, কত 
আত্বীয়, কত মহাশয় ও কত মহাত্মা! এই ছুরন্ত শবখানে 
দ্ধ হইয়াছে, তম্ম হইয়াছে, কৃমি হইয়াছে, কীট হইয়াছে 
এবং শৃগাল ও কুকুরের বিষ্ঠা হইয়াছে! ধিক সংসার! 

ধিকৃ মনুষ্য! ধিক অসারতা ! ধিকৃ বীর্ধ্য! ধিক এশবরধ্য ! 
ধিক বিষয়! ধিকৃু জন্ম! ধিকৃ বীরত্ব! ধিক রাজত্ব! 
ধিক প্রতৃত্ব ! 

হায় কি কষ্ট! হায়, কি কষ্ট! ঈদৃশ ভয়ঙ্কর শ্বশ[নে 
গৃপ্ব, গোমায়ু ও কুক্কুরগণের মধ্যে ইদুশ প্রাণাধিক- 

প্রীতি-স্্েহ-মমতা-ভাজন, ঈদৃশ দ্েহাধিক-মত্র-প্রযন্ত চেষ্টার 
পাত্র, ঈদৃশ আত্মাধিক-প্রিয়-লালিত, ঈদূশ সংদারাধিক 

 আগ্রহভাজন, ঈদৃশ মুশাল-কোমল, শিরীষ-মৃৃছু, নবনীত- 

শ্বকুমার কুমারকে একাকী নিক্ষেপ করিতে হইবে! 
কোন্ প্রাণে ও কোন্ সাহসে নিক্ষেপ করিব! ভাবিয়া, 
নরপতি বর্মাসংহের প্রাণ উড়িয়া গেল; হৃয়ের শোণিত 
শুকাইয়া গেল; নয়নের জ্যোতি নিবিয়1! গেল; বুদ্ধি শুদ্ধি 

হরিয়। গেল; জ্ঞান বিজ্ঞান লোপ পাইয়! গেল; শরীর 
কাপিয়। উঠিল; হৃদয় চমকিয়! উঠিল; আত্ম। শিহরিয়] 
উঠিল; প্রাণ কান্দিয়! উঠিল; মর্মে মর্মে গুরুতর আথাত 
শ|গিল; শিরে শিরে দারুণ বেদনা সঞ্চিত হইল) 
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অস্থিতে অস্থিতে ছুর্নিবার বাথা উপস্থিত হইল; পর্ারে 

পঞ্তরে মহাশুল দিদ্ধ হইল ) মজ্জায় মজ্জায় উষ্ণ শোনিত 
প্রবাহিত হইল; আকাশ যেন পাতালে ও পাতাঁল যেন 
আকাঁশে উঠিল; সমুদায় পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল; 
সমস্ত দিকৃচন্র যেন উলটিয়া পড়িল। তিনি আর দীড়া- 
ইতে না পারিয়া, স্তস্তিত ও চকিত হইয়া) বসিয়া পড়ি" 

লেন; বধিতে আর না পারিয়।, অবসন্নের ন্যায় শয়ন 

করিলেন এবং শয়ন করিয়া) বিষবিদ্ধের ন্যাঁয়। অস্থির ও 

অশক্ত হইয়া, অতিকষ্টে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে লাঁগিলেন। 

তাহার দৃষ্টিতে অন্ধকারের আবির্ভাব হইল; শ্রুতিতে 
বধিরতার সঞ্চার হইল; জিহ্বায় জড়তার আবেশ হইল; 

ত্বকে ম্পর্শজ্ঞনের অভান হইল; হস্তপদে অবশতার 
উদয় হইল; ক্ষণে মোহ ও ক্ষণে মুচ্ছ1 উপস্থিত হইতে 

লাগিল ; মন এক বাঁরেই বিহ্বল হইয়া গেল এবং মৃত্যর 
আর বিলম্ব নাই, এইপ্রকার অবস্থা উপস্থিত হইল। 

তাঁত! সংসারে-মনুষ্যসংলারে মোহের লীল। দেখুন ; 

প্রমাদের ক্রীড়া দেখুন ; ব্যিয়-পিপাপার বিড়ম্বনা দেখুন 

আসক্তির, অনুরাগের ও ছুরাগ্রছের ভয়াবহতা ও: শোচ-, 

নীয়তা দেখুন! ঘিনি হাখণ্ড পৃথিবীর অস্িষ্ঠীয় রাজা; 
সূর্ধযাগি জয় করিয়া, কুবের বরুণ পরাস্ত করিয়া, যাহার 
তেজের, প্রতাপের, প্রভাবের ও সমৃদ্ধির সীমা ও ইয়ত্তা 

নাই, মেই সর্বলোকমিংহ বর্মীসিংহ সামান্য শৌকের 
আঘাতে এক বারেই ক্ষুদ্র জন্মুকের ন্যায়, অপার .হইয়া 
গড়িলেন! ঘিনি শত শত শত্রুর সংহার করিয়াছেন, 
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শত শত বীরের ধ্বংদ করিয়াছেন, শত শত পুরুষের 
পৌরুষ হানি করিয়াছেন, শত শত নগরের উচ্ছেদ করিয়া- 
ছেন, শত শত মহাসংগ্রাম জয় করিয়াছেন, সেই সর্বদিগ্- 
বিজয়ী বীরদিংহ বর্্মমিংহের) মামান্য গ্রামদিংহের ন্যায়, 
দুদশার শেষ দখা অবলোকন করুন! হায়, কি কউ! 
হায়, কি কষ্ট! যিনি অট্রালিকার উপর অট্টালিকা, 
তাহার উপর অট্রালিক৷ না হইলে, শয়ন করিতেন না) 
ঘিনি প্রাসাদের উপর প্রানাদ, তাহার উপর গ্রাসাদ না 
হইলে, বিহার করিতেন না) যিনি আসনের উপর 
শামন, তাহার উপর আমন না হইলে, উপবেশন করি- 
তেন না; যিনি শম্যার উপর শখ্যা) তাহার উপর শষ্য! 
না হইলে, নিদ্রা যাইতেন না) যিনি খাদ্যের উপর খাদা, 
তাহার উপর খাদ্য না এন মাহার করিতেন না, আজি 
তাহার দুর্দশার শেষদশা অবলোকন কর! দাসীর পর দা সী, 
তাহার উপর দাপী না হইলে, ধাহাঁর পরিচ্ধ্যা হইত না) 
দাগের পর দাস, তাহার উপর দাস না হইলে, ফাঁহার দেব 
হইত শা) যাঁনের পর যান, তাহার উপর যান না হইলে, 
ধাহার যাতায়াত হইত না; বাঁছনের পর নাঁহন, তাঁহার উপর 
বাহন না হইলে, ষাহার ভ্রমণ হইত না) উদ্যানের ,পর 
উদ্যান, তাহার উপর উদ্যান না হইলে, ধীহার বিহার 
ইইত না; আজি তাহার দুর্দশার শেষ দশা দর্শন কর! 
হায় কি কউ! হায়,কি কউ! যিনি পৃথিবীর দণ্ড মুণ্ডের 
কতা, আজি তাহার দ্ড মুণ্ড ধুলায় লুঠিত ! অথবা, 
শাই্ষ মাত্রেরই এই দশ! । তাহার ঘে দিন যায়, সেই 
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দিনই যায়। এবং সেই দিনই ভাল। কেননা, কাহারং 

দিন সমান যায় না। ধন জন বাঁ বিষয় বিভব যদি সখ 

হইত, তাহ! হইলে, আর ভাবনা! থাঁকিত না। মনুষোর 

স্বভাবই এই, তাহার যাহ! না থাকে, তাহাকেই সে সখ 

বলিয়। মনে করে এবং তাহা পাইবার জন্য কতকি চে 

করিয়া থাকে । এই কারণে বর্তমান অবস্থা প্রায়ই কাহা. 
রও ভাল লাগে না এবং এই কারণে কাহারই আশার 

পার নাই। অর্থাৎ যাহার এক আছে, বা কিছুই নাই 
সে দশ প্রার্থনা করে। দশ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় শত 

প্রার্থন। করে। এই রূপে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাপূর্বক সমগ্র 

সংসার অধিকার করিয়াও, তাহার আশার নিবৃদ্তি হয় না। 
তখন সে মন্ষয হইয়াও, দেবতা হইতে ইচ্ছা করে এবং 

দেবতা হইয়া, পুনরায় হয় ত ব্রহ্ম। হইতে অভিলাষী হয়। 
এই বূপেই সংসারে দারুণ বিষয়পিপাসা বা ঢুরা' 

কাঞ্ার সৃষ্টি হইয়াছে । যে অবধি ছুরাঁশার সৃস্টি হইয়াছে। 

সেই কাল হইতেই পৃথিনীর প্রকৃত স্থথের পথ রুদ্ধ হই- 
য়াছে। লোকে যে বপিয়া থাকে, পৃথিবীতে স্থখ নাই, 
তাহা অসঙ্গত ও অলীক কথা | কেননা, ঈশ্বর স্থখময়। 

তাহার স্থষ্টি কখনও অসুখের হইতে পারে না| মানুষ 
আপনার দোষেই সুখের পথ নিজ হস্তে বন্ধ করিয়াছে। 

তাহার সুখের শক্র বা ব্যাঘাত শতদিকে। এই মকল 

ব্যাঘাত তাহারই নিজের স্থষ্ি। তাহার মনে সন্তোষ নাই; 
থাকিলে, তাহ! প্রকৃত সন্তোষ নহে । এক জনের অপেক্ষ। 

আর এক জনের ছুংখের ভাগ যে গধিক, দেখিতে পাওয়া 
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যার, তাহার কারণ কি? ছুঃখ যদি ঈশ্বরের ক্ষ্টি হইত, 
তাহ! হইলে, সকলেই ছুঃখী হইত। ইহাই বিবেচনা 
করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিতের নির্দেশ করিয়া- 
ছেন, দুঃখ কখনও ঈশ্বরের স্ষি হইতে পারে না। আমরা! 
যখন দেখিতে পাই, যে একজন অতিদীন বা! অতি দরিদ্র 
আপনার পুজরকে কোন অংশেও রেশ বা ছুঃখ দিতে 
অভিলাধী হয় না; আপনি শত দিকে শত ক্লেশ সহা করে, 
সেও ভাল; তজ্জন্য যদি তাহার প্রাণ যায়, সেও ভাল; 
তথাপি সে পুত্রকে ক্লেশ দিতে কোন অংশেই মম্মত নছে। 
এরূপ অবস্থায়, যিনি সকলের পিতা এবং ধাঁহার অনন্ত 
সংসারে কিছুরই কোন দিকে কোনরূপ অভাঁব নাই; 
পুনশ্চ, যিনি স্বখের একমাত্র বিধাত! ও ছুঃখের একমাত্র 
বিনাশকর্তা, সেই পিতার পিতা ও মাতার যাতা মহাদেব 
কি রূপে পুত্র আমাদের সুখ নাশ ও ছুঃ$খ সংঘটন করিবেন? 
মনেও এরূপ ধারণা বা কল্পনা করা উচিত নহে। যাঁহাঁদের 
কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাহারাও কখন স্বপ্নে এপ্রকার কল্পন! 
করে ন]। | 

এই কারণেই) প্রকৃত ধার্ট্িক বা ভক্তিরসিক ভাবুক 
পুরুষ কোন কারণে দুঃখের দশায় পতিত হইলে, ইহাই 
বলিয়া তীছার নিকট প্রার্থনা করেন, ভগবন্ সত্য পুকষ | 
সংসার পরীক্ষার স্থান। সেই জন্য, স্বতাবতই সাতিশয় 
পিচ্ছিল। চলিবার দোষে পদ স্থলিত হওয়াতে, আঁমি 
পতিত ও তঙ্নিবন্ধন যারপর নাই ছুঃখগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়ান্ি 
সামার এখন সাধ্য নাই যে, এই ছুঃখ স্বয়ং বিনাশ করি। 
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আতএব তুমি আমারে হ্বখদান কর। নাথ! আর ষেম 
কথনও আমারে এরূপ পন্তনক্লেশ মহা করিতে না হয়! 

কেহ কেহ বলেন, স্তখ ছুঃখ* হর্ষ বিষাঁদ ইত্যাদি সমস্তই 
বিকার মাত্র। নিবিকাঁর ঈশ্রর হইতে কি রূপে বিকারের 
সথষ্টি হইতে পারে? সুতরাং ঈশ্বর হইতে মৃখও আইসে 
নাই, ছুঃখও শ্গাইসে নাই। তথাহি, যে বস্ত যাহা, তাহা 
হইতে তাহাই আইপে বা প্রাপ্ত হওয়া যায় । যেমন, মেঘ 
হইতে জল, জল হইতে শৈত্য আসিয়। থাকে । কেহ কখন 
মেঘ হইতে অগ্নি বা অগ্নি হইতে মেঘ অথব!| জল হইতে 
উত্তাপ বা উত্তাপ হইতে শৈত্য আমিতে দেখে নাই। 
আমি যদ আঘাত করি) তাহা হইলে, প্রতিঘাত জন্য 
অবশ্বই ক্লেশ পাইব। যদি আঘাত না করি, তাহা 
হইলে, কখনই আমার প্রতিঘাত জন্য ক্লেশ হইবে না। 
সুতরাং, প্রতিঘাত জন্য এই দুঃখের প্রত্তি ঈশ্বর কখনই 
কারণ হইতে পারেন না, আমি স্বয়ংই ইহাঁর কারণ । আমি 
যখন কাহারও উপকার করি, তখন আমার অন্তঃকরণে 
যেন অতিমাত্র আহলাদ উদ্দিত হয আর যদি উপকার না 
করিয়!, অপকার করি) তাহ! হইলে, সুখের পরিবর্তে ছুঃখের 
মঞ্চার হইয়। থাকে। আমি যদ্দি উপকার বা অপকার 
কিছুই না করি, তাহা হইলে, আমার সুখ বা দুঃখ কিছুই 
হইবে না। সুতরাং, ইশ্বর আমার তত্তৎ সৃখ ছুঃখেরই 
কারণ কি রূপে ণ আমি যদি আলস্ত করি, আমার দুঃখের 
অভাব হয় না এবং যদি আলম্ত না করি, সুখেরও অতাং 
হয় না| আমি এই কশ্মী করিতেছি, যদি না করি,না 
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হইবে; যদ্দি করি) ত, সমাপ্ত হইবে। তবে, ঈশ্বর ইহার 
প্রতি কারণ কি রূপে? ফলতঃ, এক বস্তু কখনও দুই হইতে 
পারে না। যাহ! জল, তাহা জল এবং যাহ! অগ্নি, তাহ! 

অগ্নি। জল কখন একই মময়ে জল ও অগ্নিহইতেপারে 

না। এই রূপ, অগ্নিও কখন একই সময়ে অগ্নি ও জল 

হইতে পারে না। স্ৃতরাং, ঈশ্বরও কখন ম্ুখ-স্বরূপ ও 
দুঃখ-ম্বরূপ হইতে পারেন না। তবে বস্তুর তরতম হইতে 
পারে। যেমন, ইহা শীতল, অতিশীতল এবং. অত্যন্ত 

শীতন ইত্যাদি। 

কেহ কেহ বলেন) যাহা কিছুই নহে, তাহায় আবার 
সপ্ি কি? যেমন আকাশকুম্ম, শশকের শৃঙ্গ ও বালুকার 
রস বা রৌদ্রের কঠিনতা ইত্যাদি এই সকল পদার্থ কল্পনা 
মান্র। স্ৃতরাং, ঈশ্বর আবার ইহাদের স্ৃপ্তিকর্তা কি রূপে, 
দেইন্ধপ, বুখছুঃখও আকাশকুষুমের অন্যতর। অর্ধাৎ, 
মুখ নাই, ছুঃখনামেও কোন পদার্থ নাই; উভয়ই 
কল্পনামাত্র বা ভ্রান্তিমাত্র। সুতরাং ইশ্বর ইহাদের 
কর্তা নছেন। যাহা আছে, ঈশ্বর তাহাদেরই স্থি 
করিয়াছেন। যাহা নাই, তাহাদের স্থষ্তি করেন নাই! 
মুখও নাই, ছুঃখও নাই। সূতরাং তিনি তাহাদের ঘটি 
করেন নাই। এতদৃবিধায় ঈশ্বরকে মূখ দুঃখের প্রেরক বা 
প্রয়োজক বল! নিতান্ত অজ্জানের কার্য, সন্দেছ নাই। 

বাস্তবিক, সত যদি কোন পদার্থ থাকিত, তাঁহা 
হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে কখন ভিন্ন ভিন্ন রূপে সুখের 
অনুভব হইত না। ক্ষুধা! ঘাঁছে, আহার করিলেই তৃপ্তি 

২ ৃ 
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হয়। মকলেরই ক্ষুধ। হয় এবং আহার করিলে, তৃপ্ডি হইয়। 
থাকে। এই ক্ষুধা ও ভূত সকল ব্যক্তিতেই একরূপ 

অর্থাৎ আহার না করিলে, সকলেরই ক্ষুধা হয়, কাহারও 

হয়, কাহারও ন1 হয়, এরূপ দেখতে পাওয়া যায় না। নিদ্রা 

হয়, সকলেরই হয়, কাহার হয়, কাহার হয় না, এরপ ব্যবস্থা 

নাই। কিন্তু সখ দুঃখ এপ্রকার স্বাভাবিক নহে । কোন 

দেশে দেবদেবীর উদ্দেশে নরহত্যা করিয়া, লোকে স্তুখা 

বোধ করে; কোন দেশে হত্যার নাম করিলেও; লোকের 

মহা অসুখ বোধ হইয়া থাকে । একজন ওট্টালিকায় বাদ 
করিয়া যেমন স্খী হয়, আর একজন কুটীরবাঁসে তদনুরূপ 
সুখ অনুভব করে । একজন যানবাহন আরোহণ করিয়া 

যেমন স্থখী হয়), আর একজন পদব্রজে গমন করিয়াঃ তদ্রূগ 

স্থখ অনুভব করে। খধিগণ সাংসারিক কোন স্থখেরই 

প্রত্যাশ! করেন না। কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রজীব আমর! 

হুখ সখ করিয়া, চিরকালই ব্যস্ত ও বিব্রত। 

ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। সত্যন্বরূপ হইতে যাহা! আইমে, 

তৎসমস্তই সত্য। যাহা সত্য, তাহঃর কোন কালে কোন 

দেশে কোন ব্যক্তিতেই লয় হয় না। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণ 

ও নি ইত্যাদি। অর্থাৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি যেমন চির. 

কালই আছে, এবং তজ্জনা সকলেরই মমান ভাবে ক্ষুধা ৪ 

তৃষ্ণা হইয়া থাকে; সুখ ছুঃখ কখনও দেরূপ নহে। 

তথাহি, পাপাত্ব(রও ক্ষুধ! হয় ও ধার্দিকেরও ক্ষুধা হয়! 

যে ব্যক্তি মিথ্য/ কথা না বলিয়া, জল গ্রহণ করে না, 
তাহারও যেমন ক্ষুধা হয়, যে ব্যক্তি মত্য ভিন্ন একপদঃ 
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চলে না) তাহাঁরও তেমনি ক্ষুধা হইয়া! থাকে । কিন্তু সখ 
মন্বন্ধে সেরূপ নহে । কোন স্থলে পাপাত্বার সখ, কোন 

স্থাল ধর্মাতা!র ছুঃখ; কোন স্থলে ধন্মাতার শখ এবং কোন 

স্থলে পাঁপাত্বার দুঃখ লক্ষিত হইয়া থাকে। একজন 

এ ব্রহ্মহত্যা করিয়া দিব্য হখে থাকে, দেখিতে 

৪য় যায়; আর একজন তাহা না করিয়াও তাহার 

হখভোগে সমথ হয় না) বরং অনেক স্থলে তাহার 

ক্লেশের শীমা থাকে না। এইজন্য পগ্ডিতেরা বলেন, স্থখ 
নামে কোন পদার্থ নাই | যদি থাকে, তাহা হইলে, মনুষ্য 
মাহাকে স্থখ বলে, তাহার গ্রকৃত অর্থ স্থখ নহে। কেননা, 
এূুপও দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির 
স্বাপুজাদিকে বঞ্চনা বা গীড়ন করিয়া, আপনার স্ত্রীপুক্রা- 
দির পোঁষণ করিতে পাঁরিলে, পরম স্থখী বোধ করে। 

ত্যাদি বিব্চেন। করিয়া, পণ্ডিতের সুখে ছমিত ও তাহার 

অভাবে ব্যাকৃলিত হন না। 

বাস্তবিক, যখন দেখিতে পাই, অনেক সময় অস্থখও 
ঢখ ও স্বুখও অন্ুখ হইয়া থাকে, তখন মুখ দুঃখ একই পদার্থ 
এবং তজ্জন্য সর্ববথ| কল্পনামাত্র, স্পউই প্রীতি হয়। এক 
জনের পুত্রের মৃত্যু হইল। ইহা অপেক্ষা তাহার অসৃথের 
ঘটনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই অসুখও ত হার 
সুখরূপে পরিণত হইয়া থাঁকে। অর্থাৎ সে ই ঘটনায় 
অন্তরের মহিত সংমারের অদারতা বুঝিতে পারে, মৃত্যুর 
শবশ্যান্তাবিতা জানিতে পারে; পুত্রাদি প্রিয়বর্গ যে কোন 
মতেই হুখের নঙে, প্রত্যুত শোকের কারণ, ইহা বিলক্ষণ 
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প্রতীতি করিতে পারে; এবং মাপনাকেও একদিন অবশ্ু 

মরিতে হইবে, জানিতে পারে । পুনশ্চ) ইত্যাদি সত্য সকল 

অবগত হইয়া, তাঁহার বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইতে পারে এবং 

তৎনহকারে সে সংসারের প্রতি প্রীতিমমতাও ত্যাগ করিতে 

পারে। এইরূপে তাহার মুক্তিলাভ সহজ হইয়া! থাকে। 

পুনশ্চ, আমি বু কঞ্টে ও বহু আয়াসে ধন উপার্জন 

ফরিলাম, এবং যেমন অস্ত্রে দন্তে তাহা না! দিয়া, অর্জন 

করিলাম, তেমন অন্তরে দন্তে না দিয়া) তাহার রক্ষাও করি 

লাম। কিন্ত আমার সর্বস্ব চোরে লইল; কিংবা আয়ের 

গথ রুদ্ধ হওয়াতে, অনবরত ব্যয় করিয়া, তাঁহার ক্ষয় হইয়া 

গেল। এই ঘটনায় আমি জানিতে পারিলাম, ধনের 

অর্ড্রনে দুঃখ, রক্ষণে হুহখ, ব্যয়ে ছুঃখ ও ক্ষয়ে ছহখ ; ফলত! 

ধনের সকলই দুঃখ, কিছুই সখ নাই। আমি যদি বিশেষ 

করিয়া! ভাবি, তাহা হইলে, ধনের অলারতা ও ছুঃখস্বরূপ 
ত। বগত হইয়া, পুনরায় তাহাতে আর আমার প্রবৃত্তি 

হয় না। 

কিন্ত্বু হততাগ্য অন্ধ মানুষের তাহা হইবার নহে! 

তাঁহার শত দিকে শত প্রলোভন। এইজন্য ক্রমশই 

পাপের ভাঁরবৃদ্ধি হওয়াতে, তাহার ছুঃখের ভারও উন্ব' 

রোত্তর বদ্ধিত হইতেছে । কোন দিকে কোন রূপে 

তাহার নিস্তার ব| পরিহার নাই। তাহার এক দুঃখ 
অতীত হইতে না হুইতে, আর এক দুঃখ উপস্থিত হয়; 

এফ শোক যাইতে না যাইতে, আর এক শোক আপতিও 
হয়; এক বিপদ গত হইতে না হইতে, আর এক বিপদ 
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ঘমীগত হয় এবং তাহার এক বিষাদ তিরোহিত হইতে না 
হইতে, আর এক বিষাদ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারই 
নাম ছিদ্র-সমাগমে অনর্থের বনলতা । তথাপি, আত্ম. 
বিশ্বৃত ছুরচার মানবের চৈতন্য হয় না। সে শোকের 

পর শোক ও ছুঃখের পর ছুঃখ ভোগ করিবার জন্যই যেন 

স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করে। তাহার প্রাণমম পুজ্রের মৃতু 

হইল। শেলসম হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সেই আঘাতের 

কোনরূপে উপশম মা হইতেই, পুনরায় অপর পুজ্রের জন্য 
চেষ্টাবান্ হইয়া, দে পুনরায় তাহার স্ৃত্যুতে তদনুরূপ ব 
ততোধিক আঘাত প্রাপ্ত হয়) তথাপি তাহার নিবৃত্তি নাই। 

তাহার এইরূপ সর্ধত্র! তাহার ধন সম্পত্তি সমস্ত বিন 

হইল। কষ্টের এক শেষ ঘটিল। তাহার নিবৃন্তি না 

হইতেই, সে পুনরায় অর্থসমৃদ্ধির সন্ধান করে এবং পুনরায় 
তাহার বিনাঁশে তদ্ব না ততোধিক আহত হইয় থাকে। 

তথাপি তাহার নিবৃত্তি নাই! হায়, কি কষ্ট! হায়, 
কি কষ্ট । ৰ 

তাত! এ দেখুন, গৃহীর শত দিকে শত বিপদ! 
দে বিনাকারায় বদ্ধ হইয়। আছে, বিন! বন্ধনে হন্ত-পদ-গল 

দেশে সংযত হইয়। আছে, বিন! হানলে অহরহ দগ্ধ 

হইতেছে, বিনা জ্বরে নিরস্তর সন্তপু হইতেছে, বিনা দাহে 
সর্বকাল দহামান হইতেছে, বিনা বিকারে অবিরত 

বিহ্বল হইয়া আছে এবং বিনা রোঁগেও চিরদিন'যেন ভগৃ 

ও মগ্ন হইয়। আছে! তাহার কোন দিনই সমান যায়না! 
তাহার প্রাতে এক ভাব, মধ্যে এক ভাব, সায়াহ্ছে এক 
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ভাব ওরাঁত্রতে আর এক ভাব। সে গ্রাতে হয়ত কেন 
দিন প্রাতঃকুন্তমের ন্যায় বিকমিত হয়, মধ্যা্নে শুষ্কতাবাপন্ন 

হয় এবং সায়াছে হয় ত একবারেই মুকুলিত বামুদিত 

হইয়া থাকে । কাহারও বা ইহার বিপরীত হয়। পুনশ্চ, 

তাঁহার বাঁল্যে এক ভাব, যৌননে এক ভাব ও বার্ধক্যে আর 
এক ভাব।| তাহার জীবনে উদয় অন্ত উভয়ই আছে। 

অনেক সময় সন্ধ্যা না হইতেই, তাঁহার অন্ত হইয়া থাকে। 
অনেক সময় তাহার জীন্নকৃম্থম নিকপিত না হইতেই, 

শুকাইয়।যায়। অনেক সময় তাঁহ! বিকসিত হইয়াই। মুদিত 
হয়। অনেক সময় কীটে নিষ্কুশিত হইয়া, জর্জরিত দশায় 
শুক্ষ হয়। অনেক সময় পৌরভে দশ দিক আমোদিত 
করিতে করিতেই, জন্মের মত মুকুলিত হইয়৷ থাকে। 

অনেক দয় ফলোনম্মুখ হইয়! কালে স্বলিত ও পতিত 

ইয় এবং অনেক সময় ফলিত হইয়াই, তৎক্ষণাৎ গলিত 

হইয়া থাকে । 

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন! আপনার কথা সকল অমব 
তের ম্যায় মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চারিত করে; আলোকের 

ন্যায় হৃদয়ের অন্ধকার নিরাকৃত করে; পরমার্থ তত্ববিৎ 

সদ্গুরুর ন্যায় জ্ঞান বিতরিত করে; দিবা উষধের 

ন্যায় মহামোহব্যাধি উপশমিত করে এবং রনায়ন- 

সলিলের ন্যায় আত্ব। শীতল করে অতএব অনু গ্রহ- 

পূর্ববক পুনরায় কীর্তন করুন, মহারাজ বর্মপিংহের পরি 
গম কি হইলণ তিনি তদনন্থায় কতক্ষণ সেই নির্জন 

শাশানে পতিত রহিলেন ? 
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বেদ কহিলেন, দেবরাজ! শ্রবণ করুন। পরমভক্ত 
প্রহ্কাদ এবিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি অবিকল তাহাই 
বলিব|। তিনি সভানমক্ষে পিতৃদেব হিরণাকে সম্বোধন 
করিয়। কহিলেন; তাত ! আমার বাক্যে বোধ হয়, সংসারের 
অমারতা অনেকাংশে আপনার হৃদরঙ্গম হইল । আপনার 
এই অত্যুচ্চ রাজপদের ও রাঁদগৌরবেরও অসারতা বুঝিতে 
পারলেন। আপনি ও আপনার এই মকল পরিকর, 
কেহই যে কিছুই নহেন, তাহাও, বোধ হয়, বৃঝিতে পারি- 
লেন। ইশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই প্রত নাই তাহা 
বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। আপনি যে মনে মনে আপ- 
শাকে গ্রু ভাবিয়া গৌরব করেন, মেই গৌরব কতদুর 
মঙ্গত বা যুক্তিঘহ, তাহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। 
ভগনানের অনন্ত স্থষ্িতে আমি, তুমি, আপনি, সকলেই 
শগাশ, তাহাও; বোধ হয়ঃ বুঝিতে পারিলেন। আপনি 
থে বৃথা অভিমানে অন্ধ বা অনর্থক অহংকারে মন্ত হইয়া, 
খামাকে মিছামিছি পীড়ন করিতেছেন এবং এই পীড়- 
নের পরিণাম যে ভয়াবহ ও শোচনীয় হইবে, তাঁহাও, 
বোধ হয়? বুঝিতে পাঁরিলেন। আমি আপনার পুক্র নহি, 
আপনিও আমার পিতা নহেন, দেই পরম পিতাঁই নকলের 
পিতা, আমাদের পিতাপুভ্রপন্বদ্ধে ভ্রমমাত্র বা নামমাত্র 
এবং তজ্জন্য আমার উপর আপনার যে অপুমাত্র প্রতৃতা 
নাই, আপনিই কেবল অন্ধ অভিমান বশে এরপ প্রভৃতা 
কমা করিতেছেন, ইহাও, বোধ হয়, বুঝিতে পারি- 
গেন। মৃত্যুর পর আমাদের আর এই পিতাপুভ্রদম্পর্ক ] 
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থাকিবে না । তখন আপনি কোথা, আঁমি কোঁথা, আঁপ. 
নার এই মকল দাঁদ দাপী ও যান বাহনই কোথা, কিছুরই 
কোনরূপ ন্থিরতা রহিবে না। অতএব আমার উপর 
আপনার ঈদৃশী বিষদৃশ প্রভূতা ভ্রান্তিমান্র। ইহাও 
বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। যদি আমার উপর পুন্ত 
বলিয়া প্রকৃত প্রভূতা করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, 
আমাকে সৎশিক্ষা। প্রদান করুন। ভগবানের পথে 

প্রেরণ করাই প্রকৃত সৎশিক্ষা। যে পিতা পুক্রকে এরূপ 
সৎশিক্ষা প্রদান জন্য শাসন করেন) তীহারই যথার্থ 

গ্রভূতা কর! হয়। এরূপ প্রভৃতা জন্য পুত্রের প্রাণদণ্ 
করিলেও, পিতার কোনরূপ পাতকম্পর্শ সম্ভব সহে। 

: ইহাঁও। বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন। তবে অনর্থক 
কেন বপিয়া। আছেন ?--সত্বর উত্থান করুন) আমারে ভগ. 

বানের পথে প্রেরণ করুন এবং আপনিও স্বয়ং তাহাতে 

প্রবৃত্ত হউন। আর কেন অনথণ্ক বিলম্ব করিতেছেন! 
ঘে সময় যাঁয়। তাছ। আর পাওয়1 যায় না। এই কারণেই 

পণ্ডিতের] উপদেশ করেন, এক যুহূর্ত বৃথা ক্ষেপণ করা 

কর্তব্য হে। যাহা যাইলে, ধন দিয়া, প্রাণ দিও পাও 
যায় না, সময় তাদৃশ পদার্থ । সকল পদার্ধেরই মূল্য 

আছে। সময়ের মূল্য নাই। সময় কখনও কাহাঁরই 
নিজস্ব বা অধীন নহে। আমরাই তাহার অধীন ও অতিষান্র 
আয়ত্ব । তদ্বিষয়ে রাজ প্রজ! বিশেষ নাই। 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ । দৈত্যপতি বালক পুন্রের 
এইপ্রকার অব্যর্থ পরিরস্তিত তদীয় বাক্য আকর্ষণ পূর্র্বক 
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কান্ত আবির ম্যায়, স্থির ভাবে স্থাধুর ন্যায় বিয়া 
[হিলেন। তাহার মতাদদ্বর্গও সকলেই বাকৃম্কভিরহিত 
ইলেন। তঙ্র্শনে মতিমার মহাঁভাগ প্রহলাদ ঈ্ষং উত্তে 
দতের ন্যায়, মোৎমা হপূর্ণ। চিত্তে বলিতে লাগিলেন, তাত। 
হারাজ বর্মমিংহের পরিণামঘটন1 শ্রবণ করুম ; মৃত্যুর 
বশ্ান্তাবিতা, আপনার অস্থায়িতা, সংমারের অমারতা) 
ব্যয়ের বিষব ভয়াবহতা, আশার অনর্থকাঁরিতা) বাসনার 
রক-দ্বার-কপাট-পাটনপটুতা ও তৃষ্ণার শত-সহত্র শোঁক- 
$খ-ব্যামোহ-দাঁয়িতা বুঝিতে পারিবেন। 

_. মহারাজ বর্ঘমসিংহ সেই রূপে অনাথের ন্যায়, অশরণের 
ম্যায়, অসহায়ের ন্যায়, অনভিভাবকের ন্যায়, অমাবৃত্ত 
ভূমিপৃষ্ঠে পড়িয়া আছেন )--পক্ষী যেমন দাঁবাদলে দহমান 
কুলায়কোটর পরিহার পুরঃসর পলায়নের চেষ্টা" করে, 
তং তাহার প্রাণও সেই স্ত্ভীষণ শোকানলে পরিপূর্ণ 
আতিজচ্জর দেহ-পিষ্তীর ত্যাগ করিয়া, পলায়নের উপক্রম 
করিতেছে ;--পাপ করিলে, দুরাত্মার হৃদয় যেরূপ মলিন 
ই, অন্তর্দাহের ছুরত্ত ও ছুর্দিবার তাড়নায় তীহার দেই 
শ[রদী-কৌমুদী-শোভমান অপুর্বব মুখশ্রীরও  অতিমাত্র মলি- 
পিমা উপস্থিত হইয়াছে ;-_অনবরত কুকাষ করিলে, খন 
যেব্ূপ নিঃশক্তি হয়, তন্রপ শক্তিশুন্য হওয়াতে, তাহার হস্ত- 
পদাদিও অবশ হইয়া পড়িয়াছে ;_তাহার যখন এইরূপ 
ইদ্দণার শেষ দশা! উপস্থিত, লেই সময়ে সর্ববসংহর ভৈরব. 
মতি কাল সহম! ত্ঁহার সম্মুখে সপরিবারে ও মপরিকরে 
মাবিভূতি হইলেন। খর, মহাদর, বিকার, মহাবিকার) 

ও 
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কুষ্ঠ, অতিসার, বিস্ৃচিকা ইত্যাদি রোগ সকল তাহা! 
বেউন করিয়া আছে। মোহ) ব্যামোহ, বিমোহ, ভ 
শঙ্কা, সংশয়, ক্ষয়, ধ্বংস, বিনাশ ইত্যাদি পরিবারবগে 
সহিত মহামৃত্যু তাঁহার পশ্চাতে বিরাজ করিতেছে 

সকলের রূপ-গুণ-শক্তি-নাশিনী সর্বগ্রামিনী কালরূপি 
জর] তীহার পার্খে পার্খে ধাবমান হইতেছে। মহাক্ষুং 
মহাতন্ত্রা ও মহানিদ্র! ইত্যাদি স্থগণ মহিত মহাপ্রলয় তাহ 

জভঙ্গিতে' বাম করিতেছে। তাহার দৃষ্টিতে মহাশ্মশা 
বিরাজমান হইতেছে। তীহার দেহ ঘনঘোর ঘনঘট| 
ন্যায়, উৎকট বর্ণছটা বিস্তার করত, আকাশ পাতাল ব্যা' 
করিয়া, যেন সর্ববলোক গ্রাম করিতে উদ্যত হইতেছে। 

রাজ। তদবস্থ কালকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ভীং 
চকিত ও বিন্বিতের ন্যায়, গাত্রোথান করিলেন এবং সত্ 

ও সপন্ত্রমে কহিলেন, আপনি কে, কি উদ্দেশে এখাঢ 
আগিয়াছেন ? 

কাল ঈষৎ হাস্য করিয়। কহিলেন, রাজন্! যিনি স্থষ্টি। 
নাশ করেন, আমিই সেই বিধাতান সাক্ষাৎ সংহারিণী শ্তি 

আমার নাম কাল। এই পর্বলোকভয়াবহ্ স্থবিশাল শ্বশা' 

অবলোকন করিলেই, আমার কার্য্য ও ক্ষমতা অনায়ায 

বুঝিতে পারিবে | এক্ষণে জিজ্ঞানা করি, তুমি কে! 

কিজন্য ঈদৃশ বেশে এই বিষম প্রদেশে একাকী অবস্থিি 
করিতেছ ৭ এখানে জীবিতের অধিকার নাই। তু 
জানিয়! শুনিয়াও, কিজন্য বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃন্ত হইয়াছ! 

তোমার চক্ষু আছে, তথাপি তুমি মপথ দেখিতে পাইতে 
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না? তোমার হস্ত আছে, পদ আঁছে, তথাপি তুমি 
সংকার্ধ্ের অনুষ্ঠান ও সগুপথে গমন করিতেছ না? আমি 

কাল। আমাকে প্রতারিত বা পরাহত করিয়া, কেহ 

কোন কার্ধ্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি 
বিরুদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান করে, আনম বিশিউরূপে তাহার 
গ্রায়শ্চিন্ত বিধান করিয়া থাঁকি। অতএব মঙ্গললাভের 

বানা থাকিলে, সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। 
প্রহলাদ কহিলেন পিতঃ! যে সকল কারণে লোকের 

বুদ্ধি বিচলিত ও আত্ম। বিন হয় তন্মধ্যে শোক ও লোভ 
প্রধান। ছুর্মিবার পুন্রশোকে রাজার বুদ্ধি এক বারেই 
বিচলিত হইয়াছিল। তিনি সাগর সদৃশ. গম্ভীর ছিলেন। 
শোকরূপ বড়বানেলর বিস্কারণে তাহার দারুণ বিক্ষোত 

মংঘটত হইয়াছিল। যাছার বুদ্ধি বিক্ষোভিত হয়, তাহার 
হিতাহিতজ্ঞান থাঁকে না। তাহার পক্ষে শ্বশানও যেমন, 

গৃহও তেমন। সে যাহা হউক, নরপতি বর্মপিংহ স্বয়ং 

কালকে দর্শন ও তদীয় বাক্য আকর্ণন পূর্ববক' কিছুমাত্র 
ভীত হইলেন ন1। প্রত্যুত, অনুগৃহীতের ন্যায়, বোঁধ 
করিয়া, কৃতাগ্নপিপুটে সানুনয় বচনে কহিতে লাগিলেন। 
ভগবন্। আদ্য আমি কৃতার্থ হছইলাম। অদ্য আমি পিদ্ধ- 
মনোরথ হইলাম। যেহেতু, মৃত্যু না হইলে, ধাহাঁকে 
দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় না, আমি জীবিত শরীরেই তাহারে 
দর্শন করিলাম । ইহ! অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি আছে! 
বলিতে কি) শামি আপনাকে দেখিবার জন্যই এখানে 
গাঁসিয়াছি। ভগবন্। আমার পুত্র১--গামার একমাত্র 
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পুত্ত,_আমাঁর সংসার-সার-সর্বব-স্বভূত গ্রাণাধিক শ্রীতিষয 

পুত্র! 
প্রহ্লাদ কহিলেন) এই কথ! বলিতে বলিতে ই অর্ধপথে 

স্লাজার বাকৃষ্র্তি রহিত হইয়া গেল। তিনি দার 

মোহবশে ও আ্জ্ঞানবশে অতিথাত্র ধিহ্বল ও বিবশ হইয়া 
ছিন্নমূল শালতরুর ন্যায়, তৎক্ষণে কালের পদ্দতলে পতি 

ইইলেন। তাহার হৃদয় যেন "দ্রবীভূত হইয়া, নেত্রপথে 
শতধারে বহির্গত হইতে লাগিল এবং অন্তর্ব্তী শোকানলের 
হুরন্ত উদ্ম! নিশ্বানপথে ধাবমান হইল। আর তীহার 
শক্তি রহিল ন।) সাম্য রহিল না, জ্ঞান রহিল না, চৈতনা 

রহিল না। তিনি যেন নিজাঁব, নিঃসত্ব ও নি্গা? 
হইলেন। 

কাল তদবস্থ রাজাকে দর্শন ও স্পর্শন পুর্বর্বক সজীব ও 

সচেতন করিয়া) গম্ভীর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাঁজন্! 

তুমি কি জান না, পরিবর্তই সংসার? বসন্তের পর গ্রীন 
গ্রীষ্মের পর বর্ষা) উদয়ের পর অন্ত ও অস্তের পর উদ 

সেইফ্ধপ জীবনের পর মৃত্যু ও মৃতু।র পর জীবন, এইপ্রকার 

বিধানে অবিনাশী অথণ্ড কাল সংপারে বিচরণ করিতেছে। 
কিছুতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম বা ভঙ্গ হয় না। তোমার 
ন্যায়, কত শত লোকের একমাত্র বা শত শত পুত্র হইয়াছে। 

আবার মরিয়াছে, এবং শত শত লোকের পুত্র হুইবে ও 
মরিেে।' মহাভাগ বিশ্বামিত্রের এক শত পুপ্র। সকলেই 
প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন । ফলতঃ) আমার এই তীক্ষ দণ্ত 

বজ অপেক্ষাও দৃঢ়; আমার এই জিহবা খরধার হে 
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অপেক্ষাও স্থশাণিত। সংসারে এমন কিছুই নাই, ঘাহ। 
এই দত্তে চর্বধিত ও খণ্ডিত নাহয়! আমিজলও অগি 
সমান ভাবেই শোঁষণ করিতে পারি; বজ ও তৃণ সমান 
ভাবেই খণ্ডন করিতে পারি) পর্ধত ও কর্দম সমান ভাবেই 
ব্দিলিত করিতে পারি। এই রূপে কত আগু ও কতজল 

শোষণ করিয়াছি, কত বজ ও কত তৃণ খণ্ডন করিয়াছি 
এবং কত পর্ধবত ও কত কর্দম বিদলত করিয়াছি! জামি 

মাগরকেও নগর ও নগরকেও সাগর করিয়া থাকি ; বনকেও 

উপবন ও উপবনকেও বন করিয়া থাঁকি ; এবং মরুকেও 
জনপদ ও জনপদকেও মরু করিয়া থাকি। এই বূপে, 
মজনকে দিজন ও বিজনকে সজন, এবং গহনকে নিগহম ও 

 নিগহনকে গহন করা আমার অণ্মাত্র অসাধ্য ব আয়াস- 

সাধ্য নহে; প্রত্যুত, একান্ত সাধ্যের মধ্যেই পরিগণিত | 
'আমার ফুৎকারে পর্ধত,) ধুলির ন্যায়, উড়িয়া! যায়, 

মহাদাগর, ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর ন্যায়, শুকাইয়া যায় এবং 
প্রলপাৰকও, ক্ষুদ্র দীপের ন্যায়, নির্বাণ হইয়া যায়। 
আমি মনে করিলে, গ্রামাদ কুটীর হয় ও কুটার অট্রালিক! 

হয়, ধনী দরিদ্র হয় ও দরিদ্র ধনী হয়, ছুর্ধল নবল হয় ও 
মবল দুর্বল হয় এবং ক্ষুদ্র মহান্ হয় ও মহান্ ক্ষুদ্র হয়। 

তোমার পিত। ছিলেন, মাত। ছিলেন এবং তাঁহাদেরও 
পিত! ছিলেন ও মাতা ছিলেন; তাহারা কোথায় গেলেন? 
আবার, তাহাদেরও পিতা মাতাও ছিলেন । তীহার! বা 
কোথায় গিয়াছেন? তোমার এ প্রতিবেশীর), তোমার এ 
জাতিবর্গের, তোমার এ বান্ধবগণের, তোমার এ মিত্র- 
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সমূছের, তোমার এ সহচরগণের, তোমার এ স্বজাতিবগের, 
তোমার এ আত্মীয়গণে্র, ঘথবা তোমার এ দাসদাঁসী. 
সমূহের পিন মাতা এবং তাহাদের পিতা মাতাও অবশ্য 

ছিলেন | তীাহারাই বা কোথায় গেলেন৭ এই সকল 
ভানিয়া দেখ, পুত্রের জন্য গার শোক করিতে হইবে না। 

এ দেখ, এই শ্মশানের কোন স্থানে পিতা! পুভ্রে, 
কোন স্থানে পতি পত্ঠীতে, কোন স্থানে ভ্রাতা ভগ্মীতে, 
কোন স্থানে বন্ধু বন্ধুতেঃ কোন স্থানে শক্র শক্রতে, কোন 

স্থানে সর্পে নকুলে এবং কোন স্থানে শৃগালে ব্যাত্রে দগ্ধ 
হইয়াছে ৪ হইতেছে এবং কোন স্থানে বিধবা, কোন 
স্থানে লধবা, কোন স্থানে শিশু, কোন স্থানে যুবা, কোন 

স্থানে প্রোটি, কোন স্থানে বৃদ্ধ, কোন স্থানে অনাথ, কোন 
স্থানে সনাথ, কোন স্থানে ধনী, কোন স্থানে দরিদ্র, কোন 

স্থানে সাধু ও কোন স্থানে বা অসাধু প্রবল চিতানলে 

প্রন্বলিত হইতেছে । এ দেখ, কোন স্থানে তোমার ন্যায় 
পুত্রহীন পিত! দগ্ধ হইতেছে, কোন স্থানে পিতৃহীন পুত্র 
আর্দদপ্ধ পতিত র্য়াছে, কোন শুনে স্বয়ং পিতা প্রাণা- 
ধিক পুত্রের স্বকোমল কলেবর স্বহস্তে স্বত্ত্ব অগ্নিমুখে 

নিক্ষেপ করিতেছে, এ দেখ, এ হতভাগ্য তোমারই ন্যায়, 
ছুরন্ত শোকে একান্ত অপহমাঁন হইয়া, বারংবার ছুর্নিবার 

মোহাবেশে পতিত ও নিপতিত হইতেছে । এ দেখ, কোন 
স্থানে পিতৃপ্রাণ পুত্র সাক্ষাৎ-দেবত।-ম্বরূপ পরমভক্তি- 
ভাজন পিতা মাতার অস্থিস্তপ সঞ্চয়ন করিতেছে। 

হততাগ্যের আর সংসারে আপনার বলিতে অথবা শাহ! 
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করিতে কেহ নাই! এদেখ,এ ব্যক্তি পুত্রকে ত্তবলস্ত 
চিতামুখে অর্পণ করিয়া, গৃহে যাইতে না য।/ইতেই, আপনিও 

পথিমধ্যে হঠাৎ মৃতামুখে পতিত হইয়াছে । এ দেখ, 

শৃগাল ও কুকুর সকল ইহাকে লইয়া, পরম্পর ঘোর বিবাদ 

করিতেছে। 

এ দেখ, অনাথ। জননী সাশ্রু লোচনে ও আান-ব্দনে 
একাকিনী উপবেশন পূর্ধবক গদ্গদ বচনে ও ব্যাকুল 
মনে বিলাপ করিতেছে, আর, উহার পুত্তলিসম মধুরমুন্তি 

প্রিয় শিশু প্রবল অনলে ধীরে ধীরে ভম্মীভৃত হইতেছে। 

এ দেখ, এদিকে চাহিয়! দেখ, হতভাগিনী জননী প্রাণত্যাগ 
 করিয়াছে। তাছার উপায়হীন শিশু পুত্র সামান্য কুকুরাদি 
গশুশাঁবকের ন্যায়, পথে পথে বিচরণ করিতেছে । এ 
দেখ, কোন স্থানে পতিহীনা অবলাগণের) শিশুহীন! জননী- 

গণেরঃ আত্মীয়হীনা ললনাগণের এবং অভিভাবকহীনা 

স্ত্রীগণের হৃদয়ভেদী, মর্মভেদী, আকাশভেদী ও অন্তরচ্ছেদী 
ক্রন্দন-কোলাহল দিক্ বিদিকৃ ব্যথিত ও বিদারিত করিয়া, 

সযুখিত হইতেছে এই মকল আমারই রচনা। তুমি 

ুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবার্ এবংবিধ দৃষ্টান্ত সকল দর্শন ও.পর্ধ্যা- 
লোচন করিয়!, মবিশেষ বিচার করিয়। দেখ; পুত্রের জন্য 

আর শোক করিতে হইবে না। 
এ দেখ, এই ব্যক্তি তোমারই ন্যায়, রাজাধিরাজ 

মহারাজ ছিল। ইহার দস্তে বস্থমতী কম্পিত হইয়।- 

ছিল, ইহার সংরস্তে দিগৃবলয় লশঙ্কিত হইয়াছিল এবং 
ইহার আরম্তে নকল লোক পয়ু্দস্ত হইয়াছিল। মাক্ষাং 
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শমনও শঙ্কাবশতঃ ইহার সমীপে যাইতে পারিতেন 

না। কিন্তু ইদানীং শৃগাল ও কুক্রগণ নির্ভয়ে ইহার 
সেই যমমম ভীষণ বিষম কলেনর আকর্ষণ করিতেছে! 

ইহার মেই তেজঃ, বীর্ধ্য, গ্রতাপ কোথায় গেল! সেই 

হ্ববিপুল হায় সম্পদ কোথায় গেল! সেই অপার বিষয় 
বিভব এবং সেই অতুলিত যাঁনবাহনই বা কোথায় গেল! 

এই সকল ভাবিয়া দেখ, পুত্রের জন্য মার শোক করিতে 

হইবে না| | 
এ দেখ, এই গগনম্পশী বিশাল বৃক্ষ ধরাসাৎ হইয়াছে। 

ইহার পত্র, পুষ্প ও ফলাদিতে কত জীবের জীবধার 
হইয়াছে এবং ইহার দৃশীতল ছায়ায় ও তলদেশে কত 
লোকের আতপতাপ নিবারিত ও বিশ্রান্তিলাভ হইয়াছে 
কিন্ত আর ইহার মে মৌভাগ্য নাই! ইহার মে মুখের 

দিন ও সমৃদ্ধির সময় অতীত হইয়াছে । কিয়দ্দিন মধ্যেই 

ধতিকায় পরিণত হইলে, ইহার ন।মমাত্র শেষ হইবে) 
কেহই আর ইহাকে দেখিতে পাইবে না। আবার, কাল. 

কারে ইহার নাম পর্যন্তও লোপ'পাইবে। বলিতে 
বি, যাহারা ইহাকে দেখিয়াছে তাহাদ্িগকেও আর কিয়- 

দ্দিম পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে না! অথবা, যাহারা 

ইহাকে শুনিয়াছে, তাহাদিগকেও আর কিয়দ্দিন পরে 

শুনিতে পাওয়! যাইবে না! এই রূপে সকলেরই লয় 

হইবে।- এই সকল ভাবিয়া দেখ, তোমায় পুত্রের জন্য 
আর শোক করিতে হইবে না। 

'এ দেখ, এদিকে চাহিয়! দেখ,  অভ্রডেদী মন্দির” 
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এই বহু কালের, বনু যত্বের ও বহু ব্যয়ের বহুমত মন্দির 

গ্ হইয়া গিয়াছে। ইহা আমারই অনুষ্ঠিত । এ দেখ, 

& মতিক্ষুদ্র পিপীলিকার সহিত এই 'অতিমহান্ রাঁজহস্তী 
মুত পতিত রহিয়াছে । ইহার শুগাদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে 

প্রকাপ্ড পর্ববতচুড়াও খণ্ড খণ্ড পতিত ও ধরাতলে লুণ্ঠিত 
হইত। কিন্তু অধুনা! আমার প্রেরিত মৃত্যুর আক্রমণে 

পিপীলিকার সহিত ইহার সমান দশ! ভোগ হইতেছে ! 
এই রূপে তোমার পুজ বলিয়া নহে; সকলেরই এই দশা 

হয থাকে । অতএব তুমি কিজন্য শোক করিতেছ? 

বিশেষতঃ মৃত্যু যখন এই রূপে নকলকেই গ্রাস করিয়! 
রাখিয়াছে, তখন কাহারই জন্য কাহারও শোক করা বৃথা । 

শোক করিলে, মৃত্যু কখনও পরিহার প্রদ্দান করিবে না। 
এপর্যন্ত কাহাকেও পরিহার করিয়াছে, বোঁধ হয় না। 

তুমিই ভাবিয়! দেখ, তোমার এই দেহ কি ছিল, কি হুই- 
াছে এবং ভবিষ্যতেই বাকি হইবে ৭ জরায় অবপক্ন ও 

জীর্ণ শীর্ণ হইয়া, স্বত্যুর উদরসাৎ হইবে ;__যাহ! সকলেরই 
হইয়া থাকে, তোমারও তাহাই হইবে। কিছুতেই ইহার 
পরিছ্থার হইবে না| তুমি বালক ছিলে, যুবা হুইয়াছ) 

যুব! ছিলে, প্রৌট হইয়াছ। অতঃপর তোমায় অবশ্যই 

বদ্ধ হইতে হইবে। বৃদ্ধ হইলেই, মৃত্যু তোমায় অবশ্যই 
আক্রমণ করিবে । তখন তোমার কি হইবে ৭ পুভ্রশোক 
কোথায় যাইবে অতএব শোক ত্যাগ করিয়া, গৃছে গমন 
করঃ এবং মৃত্যুই অবশ্যস্তাবী, জানিয়া, তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ 

শিন্তত হও। আর, যদি একান্তই শোক করিবার ইচ্ছা 
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থাকে, তাহা হইলে, আপনারই জন্য শোক কর। কেননা 
ত্য যখন সমস্ত সংসারকে গ্রাস করে, তখন তোমাকেও 
গ্রাস করিবে। অতএব তৃমি নিজের জন্য শোক ন| | করিয়া। 

পরের জন্য শোক করিতেই কেন? এই শ্বশান অবশ্যই 

তোমাকেও একদিন গ্রহণ করিবে। তখন তোমার বি 

হইবে ৭ অতএব, যাহাতে শ্মশানে আনিয়া, ভকম্মসাৎ ঝ 

বিষ্ঠাসাৎ হইতে ন! হয়, তাহারই চে কর। মৃত্যু যখন 
অবধারিত, তখন মৃত্যু হইয়াছে, ভাবিয়াই, আত্ম।র উদ্ধার, 

পথ পরিষ্কৃত করা মকলেরই কর্তব্য। ফলত জরা € 
মৃত্য আমার দক্ষিণ ও বাম হস্ত। কাহার সাধ্য, তাহাদের 

গ্রতিরোধ করে? অতএব তুমি প্রস্থান কর। 

মৃত্যুপতি কাল এই বলিয়া, সেই স্থানেই তৎক্ষণাং 

অন্তহিত হইলেন। তখন বশ্মসিংহের চৈতন্য সঞ্চরিত 
ও জ্ঞামমার্গ বিকমিত হইয়া উঠিল। হৃদয়াকাশে পূর্ণ 

চন্দ্রের ন্যায়, প্রবোধ সমুদিত হইলে, তিনি শোক ত্যাগ 

করিয়া, ধারে ধীরে শ্বশানগ্রান্তরের বহির্গত হইলেন এবং 

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, যথাবিধি পুভ্রের ওর্ধদেহিক ঝি 

সমাহিত করিলেন । 

উনবিংশ অধ্যায়। 
ঈশ্বর-স্বরূপ-বিনির্ণয় | 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! মহামতি মহাঁভাগ মহাত্া 
প্রহলাদ এইরূপ সছ্ুপদেশপূর্ণ, সদ্যুক্তিসমন্থিত, সদৃভাবশত 
সম্পন্ন, সদ্ভিপ্রায়সংযুস্ত। শোঁক-নাশন, সন্তাপ-বিনাশন। 
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গদীঘ উপাখান সমাপ্ত করিয়া, পূর্ববব পূর্ণোদার প্রকৃষ্ট 

বাকো পিতৃদ্দেবকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, 

তাত ' আপনি এখন সেই জগৎপন্তি জনাদর্নের মহিম] ৪ 

মংসারের অসারত। বুঝিতে পারিলেন এবং তৎসহকারে 

বোধ হয়, আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে । বোধ 
হয়, আপনার পাপপ্ররৃদ্ভির পরিহার হইয়াছে। বোধ হয়, 

আপনার শাত্বশুদ্ধি হইয়াছে । বোধ হয়, আপনার প্রবোধ- 

প্রত্থিভারও সঞ্চার হইয়াছে । যদি না হইয়া থাকে, তাহা 

হইলে, আাপনার বোধবৃদ্ধির জন্য পুনরায় সেই আত্মপতি 
ভগবানের স্বরূপ বর্ণন করিব। আপনি নিস্তারপদবীর পরি- 

করণ জন্য, আত্মগতির আবিষ্করণ জন্য), সবিশেষ মনো- 

নিবেশ সহকারে আপনার এই পরমপাপীয়ান্ ও পরম- 

ছুরাচারবান্ পরিকর ও পরিজনবর্গ মভিব্যাহারে ভক্তিভরে 

একান্তিক শন্তরে শ্রবণ করুঃন। 
যিনি সর্ববশক্তিময় অব্যক্ত মাত্মারূপে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট 

(১ ) হইয়। আছেন, বলিয়। লোকে দর্শন, জ্বীন ও কার্য 

সাধন করিয়া থাকে; এইজন্য, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান জেয়। 

দ্রষ্টা, দর্শন দৃশ্য এবং কর্তা করণ কার্য্য বলিয়া! পরিগণিত 

হয়েন) তিনিই ঈশ্বর । তিনি স্বভাবতঃ আঁনন্দময়। তাহার 

আনন্দকণায় পরিব্যাগ্ হইয়া, সমুদয় বিশ্বব্যাপার যথা- 
বিধানে সম্পাদিত হইতেছে। যদি তিনি আকাঁশে আনন্দ 

রূপে না থাকিতেন, তাহা হইলেঃ কেই বা জীবনধারণে 

সমথ হইত? তিনি স্বপ্রকাঁশ, স্বয়ংভূ ও শ্বয়ংজ্যোতিঃ| তিনি 
সেশন? টু ০2542555255 

(১) অর্থাৎ বস্ত্রাদিতে সুত্রাদিব ন্যায়, ব্যাপিয়া আছেন। 



১৮৮ যোগভারত। 

সর্বব্যাপী, সর্ধ্বস্বরূপ ও সর্ধবমংহর কাল। তিনিগ্যাকো। 

আগোচর, মনের অগোচর, কালের অপরিচ্ছেদ্য ও ভীষন 
ছুরাপাদ্য। একমাত্র জ্ঞানযোগ দ্বারাই তাহারে জানি 
পারা যায়। মনুষ্য তাঁহাকে জানিলেই, সমুদায় জানিতে 

পারে) তাহাকে দেখিলেই, মমুদায় দেখিতে পারে 

এবং তাহার কার্ধা করিলেই, সমুদায় করিতে পারে। 

নিশ্চয় জানিও) এই সংসার কিছুই নহে। তুমি যতক্ষণ 

স্বয়ং জীবিত ব৷ বিদ্যমান) ততক্ষণই ইহার সন্তাঁবা বিদা 

মানতা, ততক্ষণই ইহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা সম্পর্ক। 

তুমি যাহাকে পিত। বলিয়া ভক্তি করিতেছ, মাতা বলিয়া: 

শ্রদ্ধা করিতেছ, ভ্রাতা বলিয়া স্নেহ করিতেছ এবং বু 

বলিয়া প্রীতি করিতেছ, তাহারা কি বাস্তবিক তোমার 
পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধু? কখনই নহে। মনুষ্য স্বভাব; 

ভ্রমময়; এই সংসারও ভ্রগসঙ্কল। এখানে পদার্প 

করিলে, দারুণ মোহ আসিয়া আলিগগন করে। দেই 
মোৌহের এরূপ অশীম শক্তি যে, নির্বেবোধ জীব তত্প্রভাবে 

অন্ধ হইয়া, ইতস্ততঃ পহায়হীন ঘশ্রয়হীন পরিজমণ কৰে 

এবং অন্ধ যেরূপ অবলম্বন জন্য যষ্টি গ্রহণ করিয়া থাকে, 

সেইরূপ দেও যষ্টি স্বরূপ পিতা মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধ 

কল্পনা করে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে তাহাতে এরূপ আদক্ 
হয় যে, যাহার জন্ম আছে, তাহার ক্ষয় আছে, ইহা স্বপ্নেও 
কল্পনা করে না। এইজনাই, মনীষিগণ বলিয়াছেন, 
যাহার! মূর্খ ও পরিণামজ্ঞানশৃন্য , অসার পুজ্র দারাদিই 

তাহাদের সংসার; কিন্তু যাঁছারা বিদ্বান ও আত্মবোধ' 
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বিশিষ্ট, পরম-পুরুষ পরমেশ্বরই তাহাদের পিতা মাতা 

গ্রভৃতি পরিজন পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সংসার রূপে একমাত্র 

গাশ্রয় ও অবলম্বন হইয়া থাকেন। 

সাংখ্যবাদিরা সেই পরমাত্মাকে পুরুষ, বেদান্ত- 
বাঁদিরা ব্রহ্ম, বিজ্ঞানাত্ববাদিরা বিশুদ্ধ চিৎ এবং শুন্য: 

বারা শুন্য বলিয়া নির্দেশ করেন | তিনি সুর্যের তেজ? 

ও চন্দ্রের জ্যোতি প্রকাশিত করিয়াছেন, নক্ষত্র- 

নগ্ক প্রতিভা প্রদান করিয়াছেন এবং আকাশের 

এপ বিমল বর্ণ বিধান করিয়াছেন । তিনি বক্তা, 

অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা, ন্মর্তা ও কর্তা এবং আত্ম! ও 

মন্তা রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি নিত্য হইলেও; 

অনিত্য জগতে ধিষ্ঠান ও দেহস্থ হইলেও, দূরে অবস্থান 
করেন। চিৎ, প্রভাকরের প্রভার ন্যায় তাহা হইতেই 

প্রকাশিত এবং বিষ্ণু গ্রভৃতি দেবগণ তাহা হইতেই সমূৎপন্ন 
হইয়াছেন। তিনি আঁপনাঁকে ও সমুদায় পদার্থকে গ্রকা- 

শিত করিতেছেন। যেরূপ লিল 'হুইতে বুদবুদ্ সমুখিত 

হয় এবং তাহাঁতেই অবস্থিতি ও অন্তর্ধান করে, সেইরূপ 

সমুদায় সংসার তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং তীহা- 

তেই লীন হুইয়া থাকে । তিনি জলে, স্থলে, অনলে, 
অনিলে, আকাশে, পাতালে, প্রস্তরে ও পর্বতে সর্বদা 

অবস্থিতি করিতেছেন। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সমুদ্বায় এবং 

অবিদ্য! ও কাম প্রভৃতি তীহারই প্রভাবে স্ব ম্বব্যাপারে 
প্রবত্ত হইয়া থাকে। এইজন্য তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, 
প্রাণের প্রাণ ও মনের মন বলিয়! পরিগণিত হয়েন | 



১৪৬ যোগভারত্য | 

তিনিই শিলা মকলকে অচল, াকাশকে শুনা; চৈ” ৷ 

কঠিন, জলকে তরল, বায়ুকে প্রবহনশীল ওঠা 
তেজস্বী করিয়াছেন, এব' দীপে ও সুর্ধো আলোক দিয়াঁছেন। 

যেরূপ অমৃতপূর্ণ জলধর হইতে স্শীতল সলিলধার! 
বিনিঃস্থত হয়, সেইরূপ তাহার পবিত্র দৃষ্টি এই সংসারের 
প্রতি অনবরত প্রবাহ রূপে পতিত রহিয়াছে । এইজন্যই 

ইহার স্থিতি, এইজন্যই ইহার চেষ্টা এবং এইজন্যই 

ইহার সত্তা ও চৈতন্য । তিনি যদি চৈতন্য ও প্রাণ রূপে 

না থাকিতেন, তাঁছ! হইলে, এই বিশ কোথায়' থাকিত? 

ইহার আনন্দ ও ব্যাপার সমস্তও লয় প্রাপ্ত ইহত। 

জননী তাহারই শাদেশে সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও স্তনা- 
দান দ্বারা পোষণ করিতেছেন ; পিত! তাঁহারই আদেশে 

পুত্রকে পরিপালন করিতেছেন; বায়ু তীহারই আদেশে 

অহরহ প্রবাহিত হুইয়া, সমস্ত সংসার রক্ষ। করিতেছে) 
পৃথিবী তীহারই আদেশে শস্ত গ্রমব করিতেছে; চন্দ্র ও 
সুর্য তাহারই আদেশে আলোক বিকিরণ করিতেছে) 

দিন যামিনী তাহারই আদেশে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত 

করিতেছে; শিশির বসন্ত তীহারই আদেশে পরিবন্তিত 

হইতেছে ; অগ্নি তাহারই আদেশে প্রস্বলিত হইতেছে ) 

নদ ও নদী সকল তীহারই আদেশে প্রবাহিত হইতেছে ) 
নক্ষত্র ও তারকা কল তাঁহারই আদেশে গগনমণ্ডলে 

গ্রকাশিত হইতেছে; জলধর মকল তাহারই আদেশে 

যথাকাঁলে বারিবর্ণ করিতেছে; পর্বত সকল তাহার 

আদেশে পৃথিবী ধারণ করিতেছে; জন্মু ও মৃত্যু তাহারই 
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আদেশে মংন।রক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে নৃত্য করিতেছে এবং 
যৌবন ও জর! তাঁহারই আদেশে জীবদেছে আবিভূ্ত 

হইয়াছে। ফলতঃ সমস্ত মংলার তাহারই আদেশে 
পরিচালিত ও পরিবর্তিত হইতেছে । 

নাস্তিকগণ্ ধাঁহাকে ধারণ করিতে গিয়া, পদে পদেই 
ব্থমনোরথ হয় এবং মনের সহিত বাক্য ধাঁহারে ন। 
গাইয়া, প্রত্যাবৃত্ত হয়, তিনিই ঈশ্বর । 

বালক যেব্ূপ কর্দম লইয়া, তাহাতে স্বীয় কল্পন। 
অনুনারে মানাগ্রকার অবাস্তব, অপ্রাকৃত, অব্যবস্থ ও অদিদ্ধ- 
ূর্ঘব আকার নির্মাণ করে, সেইরূপ অজ্ঞানিগণ ঘোহছুর্ভর 
মন্থর হৃদয়ে তত্তৎ রূপে চিন্তা করিয়া, ধাহাঁরে তত্তৎ নামে 
কল্পনা করে, তিনিই ঈশ্বর । 

পিতা যেরূপ ওষধপান- পরাত্ম,থ ছুর্ললিত বালকের 
এবৃতিমমাধাননিমিস্ত খণ্ড ডডুকাদির প্রলোভন প্রদর্শন 

করেন, তদ্রুপ, ধাঁহাঁর াপ্ডিপরত্যাশায বৈদিক প্রভৃতি 
বিবিধ প্রৃত্তিমার্গ অবতারিত হইয়াছে ; তিনিই ঈশ্বর | 

যোগ-বিশুদ্ধ শীস্তচিন্ত মনীষিগণ ধাহারে ভাবনাময়, 
ধ্যানময়, আনন্দময় সাধনাময়, সিদ্ধিময়, কারণময়, কার্ধ্যময়, 
প্রপঞ্চময় ব1 প্রপঞ্চের অতীত রূপে চিন্তা করেন এবং 
সকলের আদি ও অনাদি, ঈশ্বর ও অনীশ্বরঃ অথবা যোনি ও 
অযোনি নির্দেশ করিয়া! থাকেন, তিনিই ঈশ্বর | 

যিনি পরমাণুময় হইলেও পরমমহান্, একদেশব্যাপী 
হইলেও সর্ববদেশময়, বিশ্বময় হইলেও চিন্তাময়, সর্বস্থান 
ব্যাপী হইলেও অদৃশ্য, অন্তর্যামী হইলেও অননুভাব্য, 



১৪২, ঘযোগভারত। 

বিশ্বরূপ হইলেও নিঃশ্বরূপ, নিত্যনিদ্ধ হইলেও আদি 
জ্যোতির্ণয় হইলেও দৃষ্টির বহিভূ্ত এবং প্রকাশময় হও 
অপ্রকাশিত, তিনিই ঈশ্বর। 

যিনি একান্ত দত্য হইলেও, আকাশ-কুন্্মের স্থায়, 
ধারণার একান্ত বহিভূতি; জ্ঞানময় হইলেও, জ্ঞানের মনু. 
পরাহত; চিন্তাময় হরে অচিন্ত্য, এবং কার্ধ্যময় হইলেও 
অকার্য, তিনিই ঈশ্বর 

ঘিনি কর্তা, কারক, কর্ম) করণ, সম্প্রদান, অপাদান, 
সম্বন্ধ ও ছধিকরণ যিনি তেজও নহেন, অন্ধকাঁরও নহেন; 
স্থল নহেন ; সুক্ষাও নহেন )ব্যস্তৃও নছেন, সমস্তও নহেন; 
ৃশ্য ও নহেন) অদৃশ্যও নহেন; বস্ত্ও নহেন) অবস্তুও নহেন; 
স্থিতও নহেন; অস্থিতও নহেন ) শুন্তও নহেন ;) অশূন্যও 
নহেন ) অথচ যিনি সর্বময় ; তিনিই ঈশ্বর । 

ধাহার অবস্থিতি আছে, বিস্তৃতি নাই; সত্তা আছে, 
অবয়ব নাই; গৌরব আছে, পরিমাণ নাই; স্থিতি আছে, 
লীমা নাই; শ্রুতি আছে, সাক্ষাৎ নাই; পরিচয় আছে, 
আলাপ নাই; রূপ আছে, নাম নাই; তিনিই ঈশ্বর। 

যিনি পিতা হইলেও জননী, আত্মীর হইলেও পর 
কলের হইলেও আপনার, বান্ধব হইলেও নিঃসঙ্গ, এব! 
সধ্য হইলেও সাধন, তিনিই ঈশ্বর | 

যুক্মদ, অন্মদ, যদ্, তদ্ ইত্যাদি সর্ধবনাম এবং সেই 
সর্ববনামের প্রতিরূপ বা প্রতিযোগী অথবা সংস্ষ্ট সমুদায় 
এব্দ ধাহাতে অবছিন্ন; যিনি সকল কালে সকল দেশে 
নকল অবস্থায় একরূপ; ধিনি কাল, কর্শা, দৈব, অদৃ্ 



এ 

বীন্ন্প্; 1যাম-কাল, কর, দৈব, দুষ্ট বা 
বিকার নহে ১ বাহারে অবগত হইলে, 

| পা রা হইলে, সমুদায় প্রাণ, চিন্তা করিলে ! 
এ হারে ক্লথ, 'করিলৈ, নমুদায়ই স্থসিদ্ধ 

রর দিই ই 

এ )” তাখবা,' 
নি সাদিতে, বনি “মধ্যে, যিনি চরমে; যিনি পরদমহীর, 
গমারণ ও পরমপুক্ষব; ঘিনি বস্তু সকলের পি, স্থিটি ও 
প্রলয়ের নিদান; যিনি সকল নি্ষল, সরূপ নিরূপ ও সগুণ 
'স৬৭ ইত্যাদি সমুদয় বিরোধের আধার : ; যিনি বিশেষ্য ও 
দিশেষণ সাক্ষাৎ ও পরম্পরিত এনং অন্বিত ও বাতিরিক্ টু 
নন মহাকাশ, মহাভৃত, মহাশ্রাণ ও মহাদেব) যিনি চরম স্থান, 
চ৫য গতি ও চরম নিলয় ; যিনি চ্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রতি, 
তিকের স্পর্শ, নাসিকার বাণ ও রসনার রমন!) যিনি প্রবৃন্ত ও 
শির সাবার নিবৃন্ত ও প্রত ; ঘিনি মর্ব্বশক্তি, সর্ববগ্তগ» 
রা ও সর্বদ ) যিনি পূর্ণ, পরমপূর্ণ ও পূর্ণপৃণ ; যিমি 
গ্রয় ও ক্রিয়াশীল, নিরিন্দ্িয় ও সর্বেরক্তিয়, নিষপৃহ ও 
লি যিনি পরম তেজ, পরম জ্যোতি, প্রা 
পাঁন্ত; যিনি ভাবনার অতীত ও ভাবনাময়ঃ ্ টা 
ময় জ্ঞানের অতীত ও জ্ঞানময়, এবং চিত্তের অতীত ও 
টয়; যিনি দৃশ্য ও আদৃষ্ট, জাত ও অজ]ত, চিন্ত্য ক অিস্তয- 
এবং সতীত ও অনাগত প্রপঞ্চমাত্রের বিধাত! ও পরিজ্ঞাতা), 
ঘ্ন নিরবধি নিরবচ্ছিন্ন, মতত ও সন্ত ; যিনি যত্রঃ তত্র, 
'এ ত্র, অমুত্র অথবা সর্বত্র; তিনিই ঈশ্বপ |. 



ঘিনি অচক্ষু হইলেও সর্ববদশাঁ, অপদ হয়েও মর 
চিত্ত হইলেও সর্ববকল্প এবং অহন্ত হইলেঞ্জ সং 

যিনি এক, অদ্দিতীয় ও নবাস্তর ; যিনি সজাতীয় বিজাতীয় 
ও স্বগত এই ভ্রিবিধ ভেদ পরিশুনয ; যিনি বিবর্তী, পরিণামী, 
ও আরম্তষ্ক এই ত্রিবিধ উপাদান ; ঘিনি সত্ব, রজ %৪ তা 

এই ত্রিবিধ কারণ; যিনি স্বর্গ, মর্ত ওতাল এই ভ্রিবিধ 
লোক; ধিনি ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা এই ত্রিবিধ টি 
যিনি,ভূত, টি ও বর্তমান এই ত্রিবিধ কাল; মিনি 
আদি, মধ্য ও চরম এই ভ্রিবিধ অবস্থা, এবং যিনি উদ্বম, 

মধ্যম ও শনুন্তম এই ত্রিবিধ স্বভাব, তিনিই ঈশ্বর । 

ঘিনি প্রিয়, প্রিয়তম থব! প্রিয়তম হইতেও প্রিয়তম, 
আপনার হইতেও আপনার, পর হইতেও পর, শ্রেষ্ঠ 

হইতেও শ্রেষ্ঠ, অভীষ্ট হইতেও অভীষ্ট, পুজা হইতে 
পৃজ্য ; যিনি ধরিত্রী রূপে মকলের ধারণ, সবিতা রূপে 
প্রসব, অন্ন রূপে পুষ্টি বিধান, প্রাণ রূপে চৈতন্য সমাধান, 
বিজ্ঞান রূপে পরোক্ষ বিষয়ের (বাধ সম্পাদন) জ্ঞান রূগে 

ৃশ্ঠা বস্তুর স্ক,টাকরণঃ বুদ্ধি রূপে হিতাহিত নমুল্জাবন, আত্ম 

রূপে শরীরযন্ত্রের পরিচালন, প্রতিভা রূপে প্রকাশ, স্মৃতি 

রূপে অনুভাবন, মন রূপে লোকযীত্রা সংবিধান, ক্ষমা রূগে 

সংসারস্থিতি সমাধান এবং মনীষ। রূপে মকল বিষয়ে সকলের 

নিয়মনশক্তি ধিস্তার করেন ; ঘিনি মুর্তিমতী দয়া, শরীরিণী 
শান্তি, সাক্ষাৎ ন্যায় ও বিগ্রহবান্ সত্য; ধহার চিন্তা বা 

ভাবনা করিলে মমুদায় ভাবন] দূরীভূত, সমুদায় শোর 

তিরোহছিত, বিষাদ সন্তাপ বিগলিত। ছুঃখবেগ বিদলিত। 



আদ্িগর্ক। ১৯৫ 

ন!।রোগ পরাহত, আত্মা পবিত্র, আশয় বিকসিত, জ্ঞান 

 বিস্তুতঃ বিজ্ঞান বিজুন্তিত, চিন্ত প্রশস্ত, হৃদয় প্রদারিত, মন 

মমুচ্ছি ত; এবং সত, ধর্শা, ন্যায় ও শান্তি প্রভৃতি অন্যান্য 

বৃত্তি বা প্রবৃত্তি সমুদায় মার্জিত, বর্ধিত) প্রকাশিত ও 
সমুদ্ধত হয়) অধিক কি? ধাহারে চিন্তা করিলে, দুঃখ সুখে), 

শোক শান্তিতে, বিষাদ হর্ষে, অন্ধকার আলোকে, মলিনতা 

গ্রমর্তিতে, বিজন জনে, বন উপবনে, দুর্গ গৃহে, বিপদ 
সম্পদে, প্রান্তর নগরে, ছুর্যোগ স্থযোগে, ছুর্ভাগা মৌভাগ্যে, 

শিগ্রহ শনুগ্রহে, রোগ আরোগ্যে, মৃত্যু অমৃতে, ভয় অতয্বে। 

শপ পরে, সংকট প্রকটে, কুটার প্রসাদে, বন্ধ মোক্ষে, 

শত্রুতা বন্ধুভাবে, সংসার আত্মীয়তায়। এবং অপরাগ অনু- 

রাগে পরিণত হয়) তিনিই ঈশ্বর | 
যিনি ছপার, অনীম,) অনন্ত ও অনতিজ্রমণীয় শক্তি 

সম্পন্ন; যিনি সর্ধচক্ষু) সর্ববজ্ঞ, সর্ববশ্রুতি) সর্ববস্পৃক্, 

মর্বরম। মর্ববকোধ, সর্বসত্ব ও সর্ববাত্মা; যিনি বাদূক 

তাদুক্ ঈদৃক্ কীদৃক্ ও অমুদৃক ভাব পরিশৃন্য ; ঘিনি বোধ- 

ূপ, বিজ্ঞানঘন, সৎম্বরূপ ও চিদানন্দ; ঘিনি আলোকের 

আলোক ও প্রতিভার প্রতিভা ; যিনি আলোকে প্রকাশ- 

বাপে) অন্ধকারে নিদ্রারূপে বিপদে বন্ধুরূপে ও ছুথে 

ককণারূপে বিরাজ করেন; ঘিনি অসহায়ের সহায়, 

শিরাশ্রয়ের আশ্রয়, খনাথের নাথ ও অকিঞ্চনের সর্বস্ব; 
তিনিই ঈশ্বর। 



বিংশ অধ্যায়। 

ঈশ্বব বিম্যক বিনিধ তন্তকথা। 

পর্বে কোন সময়ে দ্বাদশবার্ধিকা গনারৃষ্টি উপস্থিত 

হইলে, দারুণ অন্নকৃচ্ছে নিপতিত ও ছুর্বিদষহ জঠরানলে । 
দহামান হইয়া, লোকমাত্রেরই ঈশ্বরজ্ঞান পরাঁহত ও 

সদম্পরিবেদনা পরিহৃত হইলে, পিতা পুত্র এবং স্বামী 

ও স্ত্রী স্নেহ, ভক্তি, প্রণয় ও মমতায় জলান্লি দিয়া, 

_ পরস্পর ভক্ষণ অথব| বিক্রযে প্রবৃত্ত হইলে, চতুদ্দিক হাহা 

ভূত ও শোঁকতিমিরে অন্ধীভূত হইলে, লোকের দ্বারে 

দ্বারে ভয়ঙ্কর মহাশ্বাশান প্রাছভূত ও গৃহে প্রাঙ্গনে পথে 

ঘাটে মুত পতিত অসংস্কৃত শবদেহের পূতিগন্ধিতে সমাহ্ত 

হইয়। গৃপ্র গোমায়ু বায়স ও কুকুর সকল তার স্বরে চীৎকার 

পূর্বক ইতস্ততঃ অনধরত ধাবমান হইলে, ভূত পিশাঃ 

ও প্রেতগণ লোকালয়েও দিবাভাগে আবিভূতি হইয়া 

হতাব-শিষ্ট মানবগণের শোণিতশোষণপূর্ধ্বক নৃত্য-গাঁতে 

গ্রবৃ্ত হইলে, রোগ, শোক, মহামৃত্যু, মহাভর ও মহাহতা! 

মূর্ভিমান হইয়া, ইতস্ততঃ দিবারাত্র ভ্রীড়মাণ হুইলে। 

জননী ভয়ব্যাকুলতায় অভিহত হইয়া, পরমপ্রীতিভাজন 

_ িিছ 

শিশু-সন্তানকেও মাংসশোপণিতলোভে অনুধাবনপ্রবৃ্ত ঘৃ্ব 

গোমায়ুকুকুরমুখে অনায়ামেই নিক্ষেপপূর্ববক ভূতাবিষটার 

ন্যায়, গ্রহগীড়িতার ন্যায় অথবা উন্মস্তার ন্যায়, মহম। 

পলায়সান হইলে, গৃহচতুর গোষ্ঠ বাট র্যা ও বিপনি
 গ্রস্ত 

মম্দায় স্থল লোকমমাগমপ রশূন্য হইলে, সুদুরবিঘার 
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আংকাঁশরন্ধ, শবাহারিগণের আনন্দকোঁল|হলে পরিপূর্ণ ও 

_. দীর্ঘ প্রায় হইলে, ধনী দরিদ্র, গৃহী উদ্ামীন, দাত। 
 দিটুক। সাধু অসাধু রক্ষক ভক্ষক, নগর বন, ক্ষেত্র মরু ও 
“."কালয় প্রান্তর রূপে পরিণত হইলে) এবং তৎসহকারে 

পন্নতরবন্তী পরমশান্তরসান্পদ আশ্রমপদ উপজ্রুত হইলে, 
এহার্ষ লন্বকর্ণ তপোবিদ্বস্তাবনায় সাতিশয় শঙ্কমান ও 
খ্বতানমূুলভ করুণা বশতঃ প্রতিবেশবামী তত জনস্থানের 

তাদৃশশোচনীয়দশাদর্শনে একান্ত অমহ্মান হইয়া) তহুক্ষণাৎ 
তাহার পরিহরণমানসে স্থানান্তরগমনে কৃতসংকল্প হইলেন 
এবং শিষ্য ও নবপরিণীত। প্রিয়তম! পত্রী সমভিবাহ্রে 

আন্ধকার্ময়ী আম।রজনীর নিস্তব্ধ নিশীথপময়ে অন্যের 

এঙ্জাতপারে ধীরপদমঞ্চারে অভিমত গ্রদেশাভিমুখে প্রস্থান 
করলেন| জনন্থানের সন্গিধান বা মধ্য দিয়া গমন করিলে, 
তত লোমহর্ষণ ব্যাপার সমস্ত দৃষ্টিপথে পতিত বা শ্রুতি- 
বিয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে । এই ভয়ে তিমি লোকমম্পর্ব- 
পারশূন্য অরণ্যপ্রান্তরলহযোগে নিঃশব্দে গমন করতে 
লাগিলেন। 

তিনি চিরকালসেবিত তপোলক্ষমীর প্রপাঁদম্বরূপ যে 
বিশ্বতো মুখ দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা, প্রলয়ের ও 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বজেরও উত্কট শিখায় প্রতিহত, ত্রিদো- 
ধঈ মন্নিপাতেও রুদ্ধ, মায়াজীবির দুর্ডেদ্য ইন্দ্রজালেও 
্রাস্ত বিড়ম্বনাময়ী মরীচিকাতেও" প্রতারিত; অথবা লোকের 
ই্তিক্রম্য মায়াশক্তিতেও বদ্ধ হইবার নহে | যেখানে 
বায়ুরও গতি নাই, সূর্ধ্যেরও কিরণ প্রবেশ করিতে অসমর্থ 



১৪৮ যোগভারত । 

এবং বুদ্ধিমানের ও বুদ্ধি গমন করিতে অক্ষম, এ দিব্য চক 

তাদৃশ ছুরধিগ্য ছুঃপাধ্য প্রদেশেও অনায়াসে প্রবেশ করিছে 

পারে। অধিক কি,এঁ দিব্য চক্ষু বিজ্ঞানের মূল, অতীত 
ও অনাগত দৃষ্টির কারণ, এবং দুবদর্শন, অনুদর্শন, দিগ, 
দর্শন ও অলক্ষ্যনাধন প্রভৃতি যন্ত্রলমুহের আদর্শ এবং অচচ্ষুর 

চক্ষ* মুকের জিহ্বা, বধিরের শ্রুতি, খঞ্জের পাদ ও অনাধ্যের 

সাধন। উহার প্রভাবে দূরও নিকট হয়, আণুও মহৎ হয, 
গুরুও লঘ্ হয়, অযন্তবও সম্ভব হয় এবং লযুদায় বিশ 

হস্তামলক ভাবে পরিণত হইয়া থাকে । কেহ কেহ ইহাকে 
যোগবল, কেহ কেহ অতিবিজ্ঞান, কেহ কেহ অতীন্দ্রির 

শক্তি এবং কেহ কেহ ব্রন্মভাব বলিয়া নির্দেশ করেন। 

উহা! অতলম্পর্শ সমুদ্রগর্ভে অথবা দ্বাদশ আদিত্যম গুলীর 

মধ্যভাগে সম ভাবে প্রবেশ করিতে পারে । বিষয়ে অনাসক্ত 

হইয়া, মার্জিত ও পবিত্র হৃদয়ে আত্মাতে আত্মভাব স্থাপন 

পূর্বক একান্তিক চিত্তে পরক্রদ্ের উপানায় প্রবৃত্ত হইলে; 

এ দিব্য চক্ষু লব্ধ হুয়। এবিষয়ে ধনী দরিদ্র, গৃহী উদদীন 

কাহার বিশেষ নাই। মনুষ্য আপনার দোষেই আপনি 

উহাতে বঞ্চিত হইয়াছে । নতুবা, ঈশ্বর তাহারে গুদ 

ছুঃখভোগের 'নিমিন্ত সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যে তদীর 

আত্মমতে আপনার শান্তিস্থথসযুদ্ধিময়ী বিশুদ্ধ ছায়া গ্রত 

ফলিত ও সমিধাপিত করিয়া, তাহারে নির্মাণ করিয়াছেন! 

তাহাই এ বিষয়ের প্রমাপ। ধর্ম, সত্য, ন্যায়, শান্তি 

তিতিক্ষা, জ্ঞান, যুক্তি বিবেক, সদ্ভাব, বুদ্ধি ও অন্যান 

বৃতি ও প্রবৃত্তি সমুদায় পর্ধ্যালোচন! করিলে, ভুষ্গ্ 
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শ্রতীনি ১ তিনি মনুষ্যকে উল্লিখিত দিব্য চক্ষু লাঁভের 
উপযোগা উপকরণ প্রদান পর্বরক, সর্ব তৎসাধনদক্ষত! 
সহকারে স্থষ্টি করিয়াছেম। 

যাহা হউক, মহর্ষি লম্বকর্ণ এই দিব্য দৃষ্টি প্রভাবে পরম 
পরিচিতের ন্যায় অথবা চিরাভাত্তের ন্যায়, বিশ্বজগতের 
অন্তর্বাহ্থ দমুদায় ব্ষিয় বা সমুদায় প্রদেশ মবিশেষ অবগত 
ছিলেন। এইজন্য তাদৃশ গভীর নিশীথসময়ে তাদৃশ 
গহন অরণ্যানী মধ্যে অস্থদলিত ও ভ্রান্ত পদবিক্ষেপে 
অনায়ামেই গমন করিতে লাগিলেন। কুত্রাপি তাহার 
গতি শক্তি বিচ্ছিন্ন বা গ্রতিহত হইল না। তিনি চিরকাল 
বিষয়সেবাপরিহথারপূর্ধক ফলমূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া, যে 
ঈশরের সেবা করিয়াছিলেন, তিনি যেন চিরপরিচিত 
বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায়, তৎকালে মম্মুখীন হইয়া, পথ প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন। তাহারে যেন পুরোভাগে অবলোকন 

কিয়া, তদীয় হৃদয়কন্দর নব নব প্রষেোদরসে পরিপূর্ণ হইতে 
লাগিল) নিদারুণ পথত্রম একবারেই দূরীভূত হইল এবং 
মেই বছদূরব্যাপিনী অরণ্যানীও যেন কতিপয়-পদ্মাত্রবিনা- 
রিশী সরণী রূপে পরিণত হইল । 

এ সময়ে তিনি অরণ্যের কোন স্থানে অবলোকন 
করিলেন, অনশনক্লিউ কতিপয় দন্ন্য একত্র শাঁীন হইয়া, 
ক্ষীণ কর্কশ স্বলিত স্বরে পরস্পর নানাপ্রকার আলাপ 
করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে নরমাংসজীবী গৃধের ন্যায়, 
উদ্গ্বীব হইয়া, ইতস্ততঃ তিগ্মবিসারী কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ 
বরিতেছে। তাহাদের শরীর কঙ্কালমাত্রে মবশিউ ও বর্ণ 



এ বখোগভানত। 

অতিকৃষট | দেখিলে বোধ হয়) যেন জরা) মহাঁহত্যা ৫ 
দল্যুত! গো্টীবদ্ধ হইয়া, একত্র আপীন রহিয়াছে; অথন 
পাপ ও লোকদ্রোই মুর্তিমান হইয়া, সব্ধ্বগ্রামের উপায় 
উদ্ভানন কল্পনা করিতেছে । ঈশ্বরভ্রষ$ অথবা ঈশ্বরের 

স্বরূপভূত ধর্ম ও দত্য হইতে নিক্ষাশিত হইলে, যে সকল 
ছুদশা ও সর্বলোকভয়াবহ ছুলক্ষণ প্রান্ুভূ্ত হয়) তাহাদের 
শরীরে তৎসমস্ত কিছুমাত্র অসদ্ভূত নাই। তাহাদের দৃষ্টি 

সরল হইলেও, অতিমাত্র কুটিল ও বিষমিশ্রিতের ন্যার 
সাতিশয় ভয়াবহ। দেখিলেই বোধ হয়, যেন দারুণ 
ছুষ্রবুত্তি উহার উপাদান রূপে কল্পিত হইয়াছে। 

: মহর্ষি শাতাতপ কহিয়াছেন, যাঁহারা সর্বদ] পাঁপ 

করিয!, পাপ জীবন অতিবাহিত করে, তাঁহাদের কৃত্রিম 

সরল দৃষ্টিতে বিশ্বাদ করিও না। কেননা, তিগ্ম ও ত্রুর 
বস্তুর সরলতা সহজ কুটিলত। অপেক্ষাও সাতিশয় ভয়ানক। 
তেজোময় স্ুর্ধ্যকিরণ সরল ভাবে পতিত হইলে, পৃথিবীর 
সাতিশয় সন্তাপ প্রাছুর্ভৃত হয় এবং শর যত সরল হয়, 
ততই তাহার শরীরপ্রবেশদক্ষতা বর্ধিত হইয়া থাকে। 

তিনি আরও কহিয়াছেন, ঈশ্বর নিশাচর ও বনচর শ্বাপদ 

প্রভৃতির-স্থষ্তি করিয়া, সুস্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন, যে 
যাহারা লোকালয়পরিহারপূর্বক গহন প্রান্তরে বা তাদৃশ 
অন্ধ প্রদেশে অবস্থিতি করে) তাহাদিগকে সহস|! বিশ্বাম 

করিও না। স্থান সন্নিবেশ, ভাঁব ভঙ্গি, চলন চালন, 
কথাবার্তা ইত্যাদি মনুষ্যন্বভাবের পরিচায়ক | অরণ্য 
আশ্রয় পূর্ববক ফলমূল ভক্ষণ করিছে।২, তথস্বী হয় না, অথব! 



আদিপর্ব। ২৩১ 

মন্তক যুগ্ন বা জটাজুট বন্ধন পূর্ব্বক নগ্ন বা! বন্কলী (১) 
হইলেই, পরমহংসাদি পদের বাচ্য হইতে পা পারে না। যদি 
চার ঘটিত, তাহা হইলে, মগ্ডিতমুণ্ড বা জটাচীরধর অথবা! 
ন-র্বাঙগ ফলমুলাশী চগ্ডাল ও পুকশার্দি ববচরগণ ও তত্ব 
পদে পরিগণিত হইত। ফলত$ গৃহে থাকিয়া, পঞ্চ ইন্দ্রিয়- 
বৃন্ধির নিগ্রহ করিলেই, তাহাকে তপস্তা বলা যাঁয়। আবার, 
তপোবনে থাকিয়া, তাহার বিরুদ্ধাচারী হইলে, তপস্থী 
হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ কপটতপস্বী মনি-ভৃষিত সর্প 
অপেক্ষা ও ভয়ানক। অগ্নি স্বভাবতঃ পবিত্র হইলেও, শ্মখান- 
বহি কাহারও মেবনীয় নহে এবং রাঁহু-কবলনিপতিত 
শশাঙ্কদেবের দর্শন হইলে, চণ্ডালম্পর্শের পাতক সাধিত 
হইয়া থাকে। 

একবিংশ অধ্যায়। 
প্রকৃত সংসারীর লক্ষণ। 

যে বিষ গলাধঃকরণমাত্রেই প্রাণনাশক হয়, বিকাঁরাঁদি 
রোগে তাহারও জীবনী শক্তি প্রাছুরভত হইয়া! থাকে। যে 
্যক্তি এই ঘকল পর্যালোচনা পূর্বক সংসারপথে পদবিক্ষেপ 
করেন) তিনি কদঁচি অবসন্ন, বিপন্ন, নির্বি্ অথবা বিডম্িত 
ইয়েন না। এই রূপ, যে ব্যক্তি নক্ষত্র দেখিয়া ১দিকনির্ণয়ের 
শ্যায়,অন্যের আচরিত অবলোকন পূর্ব্বক আপনার উত্তরফল 
গারকলন করেন, তিনিই সংসারবাঁসের যোগ্য পাত্র। অথবা ০4788 

(১) অর্থাৎ বন্ধলধারী . 
২৬ 



২২ যোগভারত। 

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপনার একমাত্র সহায় ভাবিয়া, তাহার 

প্রদত্ত যুক্তি, জ্ঞান ও বিবেক বলে মহীয়ান্ হইতে যত্ব করেন, 

তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াই, অমৃত ভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। 

সূর্ধ্য প্রতিদিন উদ্দিত ও তন্তমিত হইতেছে। যে ব্যক্তি 

সামান্য ভাবে স্থূল দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করে, তাহার দর্শন কখন 

পারমাধিক বা সার্থক নছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তদ্দারা আপ- 

নার আয়ুর অহরহ ক্ষয়দশ! অনুভব করেন, তিনিই প্রকৃত 

চক্ষুক্মান্ এবং সংগারবাঁসের যথার্থ যোগ্যপীত্র। অগির 

দাহিক। শক্তি আছে, কিন্ত শুদ্ধ উদরপূরণের উপযোগী 

অন্নমাত্রের পরিপাকক্রিয়ায় এ বিশ্বজনীন(১) শক্তির পধ্য- 

বসান পরিকল্পিত হইতে পারে না। যেব্যক্তি এইপ্রকার 

চিন্তা করিয়া, পীকক্রিয়ার অনুরূপে অন্যান্য বিষয়েও 

তাহার প্রয়োগবিজ্ঞান পরীক্ষা ও তদ্দার। লৌকযাত্রা 

বিধানের স্গমতা। সাধন করেন, তিনিই সংলারবামের 

যোগ্য পাত্র । 

রর (ইরা 

দ্বাবিংশ অধ)য়। 
দৈবাদি কিছুই নহে। 

ফলতঃ ঈশ্বর অনস্ত গুণ ও অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট । তিনি 

আপনার মেই অনস্ত গুণে সংক্রম্ত(২) করিয়া) বস্তৃমাত্রের 

পতি করিয়াছেন। আত্মার হিতকাঁম ব্যক্তিমাত্রেরই 
০০০৫১০০০০১০: 

' (১) অর্থাৎ জগতের হিতকর। 

(২) অর্থাৎ সংযুক্ত। 



আদ্দিপর্ব। ২৪৩ : 

তদ্বিষয়ে পরিচিত হওয়া একান্ত বিধেয়। যেহেতু, এব্ূপ 
পরিচয়ই সবদমৃদ্ধির সাঁধন। স্থলবিশেষে দেশরিশেষে 
ব্ক্তিবিশেষের যে সহসা লোকোতর অভ্যুদয় লক্ষিত. 
বা! শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা প্রোক্তপূর্ব-পরিচয়-মুলক : 
মন্দেহ নাই। যাঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান সংকুচিত অথব! তদীয়: 
শক্তি বোধের প্রাখ্্য নাই, তাহারাই এরূপ অভ্যুদয়কে 
কাল, কর্ম, দৈব বা অদৃষ্ট প্রেরিত নির্দেশ করে, এবং 
কা়মনে সেই দৈব বা শদৃষ্টাদি প্রপাদনের (১) নানাগ্রকার 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াঃ অনবরত তাহারই পরিচ্ধ্যায় প্রবৃত্ত 
হয়। এরূপ পরিচর্ধ্যাকেই জড়োপাসন! বলে। সুতরাং 
অন্ধ যেরূপ অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না, তদ্রুপ, 

মেই জড়-চ্ধ্যায় তাহাদের মনোরথসিদ্ধির ব্যাঘাত হইয়। 
থাকে। অধিকস্ত, দৈব ও অদৃষ্টাদির এইরূপ প্রতভুত্বকল্পনায় 
যে অনিষ্ট আপতিত হয়) তাহা, ছায়ার ন্যায়, সর্বদাই 
তাহাদের অনুসরণ করে; কোন কালেই পরিহার করে 
না| এরূপ দৈবাদিবাদী ব্যক্তমাত্রেই সংসারের সকল 
বিষয়েই সন্দিগ্ধ ও শঙ্কমান হইয়! থাকে এবং ইচ্ছ! করিয়া, 
অলীকদু$খ আঁহ্বানপূর্বক, আত্মসন্থখে জলাঞ্জলি প্রদান করে। 
রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্ভিতে রজতভ্রম, মরীচিকাঁয় জলভ্রম 
এবং সথবর্ণে অগ্নিভ্রম ইত্যাদি নানাপ্রকার অবাস্তব ভ্রম 
এরূপ ঈশ্বরভ্রষ্টী দৈবাদি-বাদের বিষয়ীভৃত। তাহার! 
আপনার ছায়া দেখিলেও, চকিত ও শঙ্কিত হইয়া থাকে 
এবং প্রদীপ নির্বাণ হইলেই, অন্ধকারদর্শনে ভূত প্রেতা- 
৯ সক ৯৯ ভাসি সপ পাপী ১৮৩ সী পাপী শিট পপ পিঠ 

( ১) অথাৎ অদৃষ্টাদিকে দস করিবার । 



8%৪ যোগতারত। 

দির কল্পনা করিয়া, অনর্থক ভয়ে অভিভূত হয়। এক 
বারও চিন্তা করে না, ঈশ্বর স্থখসপ্তি ও বিশ্রামাদির 
সংযোগ-মৌকর্য-সমাধানার্থ অন্ধকারেন্ স্ষ্তি করিয়াছেন। 
অতএব তিনি যেমন আলোকে, সেইরূপ অন্ধকারেও 
রক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা কোন কালে কোন 
অবস্থায় কোন দেশে ক্ষণমাত্র তাহার পরিত্যক্ত বা তাহার 
সর্বতোমৃখ উন্মুখ দৃষ্টির বহিভূর্ত নহি। তিনি আমাদের 
প্রিয়তম আত্ম, প্রীতিময় পিতা, স্নেহময়ী জননী ও পরম. 
প্রণয়ভাজন মহ্জ মিত্র । অতিদুরবিসারী স্ছুর্লক্ষ্য গগনগর্ডে 
মামান্য পরমাণুব অকিক্ষুদ্র খদ্যোতিক1 গভীর অন্ধকার. 
সাগরে সন্তরণপূর্বক আহ্লাদ ও প্রমোদ ভরে যে বিচরণ 
করে, তাহাও) তাহার সর্বনাবধান (১) তীক্ষ দৃষ্টির বহির্ভূত 
নছে। শত শত লোকে যে অসহায় শিশুকালে অরণো, 
প্রান্তরে, নদীগভে অথবা! সিহহব্যাপ্বাদিমুখে নিপতিত 
হইয়াও, জীবিত শরীরে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন এবং 
অন্যের ন্যায় আত্মার ও সংসারের উৎকর্ষ বিধান করে, 
তাহাই এবিষয়ে প্রমাণ । পাগুমহ্িষী মহাভাগ। কুন্তী 

যখন সামান্য লোঁকলজ্জাভয়ে অধীর হইয়া, প্রিয়তম 
শিশু তনয় কর্ণকে যঞ্তুযামধ্যে নিহিত ও সলিলে নিক্ষিপ্ত 
করেন, তখন কে জানিত যে, এই কর্ণ জীবিত ও বর্দিত 
হইয়া, কুরুপাগুবমহাসমরে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণেরও বিশ 
সমৃৎ্পাদন করিবে ৭ 

(৯) অর্থাৎ সকল কালে, মকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতেই সর্বতো- 
ভাঁবে সতর্ক। 



আদিপর্ব। ২০৫ 

যাহারা এই কল জানিয়! শুনিয়া ৪, স্বতন্ত্র দৈবাদিব 
কর্সনা করেঃ তাহাদের ভয়, শঙ্কা, চিন্তা, উদ্বেগ অথব! 
শোক মোহাদি সংসারপ্রতি-বন্ধ-সাধন আত্ম-ব্যাঘাত-কর 

অন্যান্য উৎপাতের কোন কালেই অভাব হয় না। মেখ 
হইলেই বিছ্যুৎ ও বজাঘাত হয়, ঝটিক! হইলেই গৃহ ও 
ৃক্ষাদি উন্মুলিত ও উৎপাটিত হয়, মহামারী হইলেই 
মহামৃত্যু সংঘটিত হয় এবং জলোচ্ছাম হইলেই দেশ প্লাবিত 
হয়। যাহারা এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় অদৃষ্ট ও দৈবাদির 
গ্রইতা কল্পনা করে, তাহার! ঈশ্বর হইতে দুরে প্রতিঠিত ও 
তজ্জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া! থাকে, এবং স্বল্পমাত্র 
মাবধান হইয়া, স্বীয় যুক্তি জ্ঞানের চালন। করিলে, যে 
মকল আপদ বিপদ অনায়াসেই প্রতিহত হয়, তাহারা 
দৈনাদির এরূপ একপরতায়(১) ভাহাঁতেও কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারে না। ফলত$, ঈশ্বরব্যতিরেকে স্বতন্ত্র দৈব বা 
অদৃটাদি নাই। যদি মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া, ততৎ- 
কল্পন।য় প্রবৃত্ত হয়, তৎকালে ইহাই চিন্তা করিবে, তিনিই 
দৈব ও তিনিই অদৃউ। এইপ্রকার চিন্তা করিলে, বিপদের 
ছতেদ্য বাগুরামধ্যেও ভাহার প্রুন্নু জ্যোতিঃ ্রস্ষ,রিত 
অবলোকন করিয়া, শান্তির উৎম বিসারিত হইবে এবং 
শেক ছুংখাদিও হৃখ হর্যাদি রূপে পরিণত হইবে। 

মহর্ষি কশ্যপ একদা ফল-কুক্থম-সমিধ-কৃশ-সমা- 
ইরণার্থ অরণ্যের গভীর প্রদেশে অবগাঁছন করিলে, 
হস! দাবানল প্রাছুভূত হইয়া, ঘূর্তিমান্ সংহার রূপে 

(৯) অর্থাৎ নিতাস্ত বাঁধ্যতা বশত; 
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তদীয় চতুর্দিক আবরণ করিয়াছিল। তিনি তাহাতে কিছু, 

মাত্র ব্যাকুল না হইয়া, তার স্বরে চীৎকারপূর্বক মমস্তাং 

বিস্কারিত করিয়!, এইমাত্র বলিয়াছিলেন, যে দেবত। 

দাবালন রূপে আমার সম্মুখীন হইয়াছেন, তীহারে কায় 
মনে প্রীতিভরে নমস্কার করি। অথবা, যে দেবত! অমৃতের 

ন্যায় মৃত্যুরও কৃষ্টি করেন, তাঁহার মহিমা নিতান্ত ছুরন- 
গাহছ। আমি তীহারে নমস্কার করি। তিনিই আমারে 

রক্ষা করুন। এই বাক্য ম্খ হইতে বিনির্গত হইবা- 

মাত্র, তদীয় হৃদয়কন্দর শাস্তিরসে পূর্ণ ও দিগ্বিদিক্ 
যেন উত্সবময় রূপে প্রতীয়মান হুইয়! উঠিল, এবং তদীয় 

শরীরে যেন নব জীবন ও নূতন ভাব আবিভূতি হইল। 
অনতিকালমধ্যেই আপতিত বিপদের ভয়াবহতা যেন 
দূরীভূত এবং তজ্জন্য ভয় ও উদ্বেগভারও খবাঁকৃত হই 
গেল। তখন তিনি অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত চিন্তে আত্মরক্ষার 

উপায়বিধানে প্রবৃত্ত ও তৎক্ষণাৎ তাহাতে দিদ্ধমনোরথও 

হইলেন। তিনি যদি তৎকাঁলে ঈশ্বরভ্যানবিবর্জজিত হুইয়া। 
হায়, আমার কি দুর্দৈব! কি ছুরদৃষ্ট! এইপ্রকার কহিয়া, 
উন্মন্ের ন্য।য়, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেন, কখনই আত্ম 
রক্ষায় কৃতকার্ধ্য হইতে পাঁরিতেন ন1।. 

ব্রয়োবিৎশ অধ্যায়। 
. ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরদহবাসের ফল। 

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বিপদে ঈশ্বরস্মরণ হইলে, 
ধৈর্য্য বর্ধিত, শান্তি বিদারিত ও তৎনহকারে আত্মরক্ষার 
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উপায় শ্ববূপ রত্যুৎপনরমতিত প্রাহ্ভূত হইয়। থাকে। 
লোকে প্রমিদ্ধি আছে, যে বাক্তি যাহার চিন্তা বা সহবা্ 
করে, পে তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে পেশফার(১) 
কাঁট তাহার প্রমাণ। অতএব যাহারা ঈশ্বরের চিন্তা ও 
সহবান করে, তাহারাও ফে এশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হইবে, 
তাহাতে আশ্চর্য কি? আঁমি ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করি- 
যাছি, পুনরায় ঈশ্বরেই লীন হইব । তিনি সর্বদাই ছায়ার 
শ্যায় আমার অনুগমন ও প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় সন্নিধাঁন 
রক্ষা করেন। আমি এক ক্ষণ বা এক ৃহুর্তের জন্যও 
তাহার পরিত্যত্ত বা অন্তরালে অধিঠিত নহি। তিনি 
আমার অন্তরে বাহিরে রব! ইত্যাকার কল্পনাকে 
ঈশ্বরের মইবাঁপ বলে। মুক্তা ও ৃমৃক্ষুগণ সর্বদা এইরূপ 
ঈশ্বরের সহবাস ও বি করিয়া থাঁকেন। এইজন্য 
তাহার| মহাকারায় নিক্ষিপ্ত, অদ্ধকৃপে নিহিত বাঁ গভীর 
অরণ্য প্রান্তরে অথবা তত্মদৃশ মংকটস্থলে নিপতিত হইলেও, 
ভগ্ন বা অবশন্ন হয়েন না। অধিকন্ত, তাঁহাঁর। সর্বদাই 
চিন্ত1 করেন, ঈশ্বর শক্তি, ম্যায়, জেযোতি, সতা, আনন্দ, 
জ্ঞান ও অপার করুণাময় এবং তিনি আমাদিগকে স্বকীয় 
বিশুদ্ধ ন্ববূপে সমাক শোধিত করিয়া, স্থষ্থি করিয়াছেন । 
এইজন্য, তাহাদের বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সকল উন্নত ও, উৎকর্ষ- 
গুণে লোকোন্তর অলঙ্কৃত। - ছুরাত্নাদিগের মুখজ্যোতি ষে 
বভাবতঃ মলিন ও দৃষ্টি বর্ধাকালীন নদীদলিল বা মদ্যাদি নিি8568758358351887885171558822 

(১) অর্থাৎ তেলাপোকা বা আরস্লা কাটপোকার সহবানে কীচ- 
গাকা হইয়া থাকে। 
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দে ষস্পৃ্টের ন্যায় যে নিসর্গতঃ কলুষিত হয়, সর্বদ! ছুক্কৃতি- 

চিন্তাই তাহার কারগ। বিষয়ীর মুখশ্রী৷ উদ্ছবল হইলেও, 
মেঘ(বরণমধ্যগত শশিকলার ন্যায়, তাদৃশী মনোহারী নছে। 

কিন্তু ধাহার! ফলথুলাশী তপস্থী, তাহাদের মুখকান্তি ও দৃষ্টি 

রেখ! এরূপ বিজ্রন্ত ও আত্মীয়ভাবে পূর্ণ, যে, দেখিলেই। 

আত্মনমর্পণের অভিল।ষ প্রবর্তিত হয়, এবং কেহ বলিয়া ন| 

দিলেও) অথব! কোনরূপ প্রাপ্তিপ্রত্যাশ। না থাকিলেও, যেন 

চিরপরিচিত অকৃত্রিম মিত্রের ন্যাঁয়। সর্বদা সহবাসলাভে 

প্রবৃত্তি হইয়! থাকে। বনের পশুগণও যে মহর্ষিগণের 
বশীভূত হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ| স্থতরাং, বশীকরণ নামে 
তাঁহাদের শ্বতন্ত্র দেবী ও মায়াশক্তি নাই|। তপন্বীগণের 

ষ্টিরেখা বা মুখজ্যোতিই কেবল এরপ বিজ্রন্ধ, পরিচিত ব! 
সর্বলোকমোহন আত্মীয় ভাবে পূর্ণ নহে। তাহাদের শরীরে 

বমন্তকালীন পদ্মকুমূদ বা! পৌর্ণমানী শশিকলার ন্যায় যে 
সৌম্য ও স্থকুমার ভাব লক্ষিত হয়, তাহারও উপমা নাই। 
তাহাদের কথা বার্তায় অমুতের ন্যায় যে মার্দব ও ইন্দ্রজাঁলের 

ন্যায় যে মোহকরিতা অনুভূত হয়, তাঁহারও সাদৃশ্য নাই। 

তাহাদের আচার ব্যবহারে নিমেঘ আকাশের ন্যায় যে 

স্বচ্ছতা অথব! দর্পণের ন্যাঁয় যে মস্যণতা প্রতীত হর, তাহারও 
তুলনা নাই। তাহাদের ভাবভঙ্গিতে ঈশ্বরের ন্যায় যে 

মহীয়ান গৌরব 'অথবা সমূড্রের ন্যায় যে অপারতা লক্ষিত 
হয়, তাহারও ইয়ত্তা নাই। এই সকল ঈশ্বরচিস্তা ও ঈশ্বর- 
সহবাসের ফল। | 

পূর্বে লোকোত্রর-রূপলাবণ্য-শালিনী বন্ররাজনন্দিনী 
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জনা) অভিমতপতিলাভবাঁনায় স্বয়ংবপ্নসভায় উপনীত 

হইলে, তদীয় সহজনি প্রগলভবাদিনী চিত্ত! একে একে সমাগত 

গম্দায় রাজমগ্ুলীর রূপ, গুণ ও চরিত্রা্দি সবিশেষ বর্ণন| 

করিতে লাগিল | কিন্ত তিনি স্বয়ং সর্বতোতাবে পর্যবেক্ষণ 

পূর্বক কাহারেও আপনার অভিমত পতি দেখিতে পাই- 
লেন না। এ সময়ে সশিষ্য মহর্ষি জাবালি কৌতুকদর্শন- 

প্রসঙ্গে অথবা অঘটন-ঘটন1-পটু প্রজাপতির : প্রেরণায় 
তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পরিধান ছিন্ত্র বন্ধল, 
গাত্র মলভারে পূর্ণ, হস্তে ভগ্ন দণ্ড ও শতচ্ছি্র কমগুলু, 

বেশবিন্যাম অতিদরিদ্র ও তপন্থিভাবে পূর্ণ এবং তাহার 
ব়ম অতিবর্ধিত। একজন ইতর মনুষ্য তাদুশ বেশে উপনীত 
হইলে, মুর্তিমতী জরা, সাক্ষাৎ দরিদ্রেতা অথব। বিগ্রহবান্ 

উন্মাদ বলিয়! প্রতীত হইত | কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা 'ও ঈশ্বর- 

মহবাসের ঈদৃশী মহীয়সী শক্তি, যে, আকরোখিত অসং- 

স্বতমণি অথবা! ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ছির ন্যায় তিনি সভাগন্ত 

ব্যকতিমাত্রেরই দৃষ্টি স্বীয় নৈসর্গিকী শোভা ও তেজো- 
গৌরবে মুগ্ধ ও প্রতিহত করিতে লাগ্িলেন। সকলেই 
তাহারে ছদ্মবেশী দেবতা ভাবিয়া প্রণাম, চিরপরিচিত বন্ধু 

তাবিয়া আলিঙ্গন) অতীষউ দেব ভাবিয়া ভক্তিদান, আপনার 
ভাবিয়া আত্মসমর্পণ, সদৃশ ভাবিয়া! কথোপকথন, সহীঘ্ক: 
ভাবিয়া সানিধো গমন, প্রতিবেশী ভাবিয়। সাদর সমতীষণ, 
মহারাজ অথব! তাহা অপেক্ষাও গুরুতর ভাবিয়। প্রত্যুরথান, 

নিতান্ত বিঅরন্ধ আত্মীয় ভাবিয়া নিকটে আহ্বান, সুখ বা প্রীতির 

নাক্ষ।ৎ সাধন ভাবিয়! নিজন্বীকরণ) স্বর্গ বা অগবর্গ ভাবিয়া 
২৭ 

শা 
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স্ব স্ব সত্ব।স্পদীভাবন, মুর্ভিমান্ সাঁষুজ্য ভাবিয়! তৎক্ষণাৎ 

আঁশ্রয় এবং শরীরধর ইঈশ্বরগ্রসাদ বা অভীষ্ট বর ভাবিয়! 

মন্তকে গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হইতে উদ্যত হইল। শিষ্যগণও 
গুরুদেবের সদৃশ ভাবে অলঙ্কৃত । বোধ হইল, যেন শাস্তির 

গরিবাঁর অথবা তপস্তার অঙ্গ ঘকল কিংবা ঈশ্বরের পার্থচরগণ 

সডামধ্যে সমাগত হইয়াছেন । তৎকালে তাহাদের সাম্লিধ্- 

যোগে সেই নরলোকমভা৷ দেবসতার সাদৃশ্ট ধারণ করিল; 

পৃথিবীতে যেন স্বর্গের ভাব আনীত হইল, মৃত্যুতে যেন 

অমুতসংযোগ হইল, অন্ধকারে যেন আলোক প্রাছুভূত হইল 
এবং বিপদে যেন সহম1 সম্পদের সঞ্চার হইল! সকলেই যেন 

আত্মাকে সাক্ষাৎ দেবদর্শন জন্য কৃতকৃতার্থ এব পৃথিবীতে 

থাঁকিয়াই যেন দিব্য লোকে উপনীতের ন্যায় মনে করিতে 

লাঁগিল। ফলতঃ, মেই ঈশ্বরলালিত খধিনম্প্রদায় আবির্ভাব 

মাত্রেই মায়ার ন্যায়, ইন্দ্রজালের ন্যায়, মৃচ্ছার ন্যায় 

বিষারের ন্যায়, পদকলেরই মন, প্রাণ, বাক্য ও দৃষ্টি হরণ 
করিলেন। ধাঁহাঁর! চিরকাল তপশ্চরণপূর্ববক একান্ত হৃদয়ে 

ঈশ্বরের স্মরণ, মদন) সহবাস, উপাঁসন1 ও কীর্তন করেন, 

তাহাদের সহিত ইতর মনুষ্যের কি খ্বন্তর১ তৎকালে 

সকলেই তাঁহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পাঁরিল। খধিগণের স্পৃহ্ 
নাই, কিন্তু অভিলধিত সামত্রীরও অভাব নাই ; ধন নাই) 
কিস্ত এরশ্বষ্যেরও অভাব নাই; গ্রাম বা রাজ্য নাই; কিন্ত 

রাঁঞজারও উপরি গ্রভূতার অভাঁব নাই; গৃহ নাই, কিন্ত 

প্রীসাবাসহ্থলভ ভখেরও অভাব নাঁই এবং বিভব নাই; 

কিন্তু আত্মীয় বাদ্ধবেরশ অভাব নাই । 
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সংসারে ঈশ্বরচিন্ত। ও ঈশ্বরসহবাম জন্য উল্লিখিত- 
রূপ অমানুষ-ম্থলভ দেব-ছুল্লভ গৌরব'লক্বমীর গত শত 
দ্টান্ত বিরল নহে। মহাভাগ শুকদেব নগ্ বেশে ধুলি- 

ধূষরিত কলেবরে. উদ্মন্ডের ন্যায় উপস্থিত হইলেও, গঙ্গা- 
তীরে গ্রায়োপবেশব্রতনিরত *মহাভাগ পরীক্ষিত ও সমবেত 

মমন্ত মহর্ধিগণ দর্শনমাত্র অতিমাত্র সন্ান্ত হইয়া, তত. 
ক্ষণা আসন হইতে গাত্রোথানপূর্বক তীয় যথাবিধি 

পূজাবিধি সমাধ। করেন। এই শুকদেব সর্বদা নিবৃন্তি 
মার্গের অনুমরণপর্ববক ঈশ্বরত্বরূপ পরিকলন করিতেন। 
তজ্জন্য তাহার জ্ঞানবৃততি সর্বলোকোত্তর পরিণতি প্রাপ্ত 

হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তিনি নির্ববিশেষ ভাবে সকলেরই 

পুজাগৌরব আকর্ষণ করিতেন। ফলতঃ, ঈশ্বর ত্রিগুণরহিত 
শব্দাতীত তত্বম্বরূপ, পরমপূর্ণ এবং এক হইলেও আকাশের 
ন্যায় সর্ববশরীরের অন্তর বাহিরে 'অবস্থিতি করেন। 

তাহারে জানিলে ব! প্রাণ্ড হইলে, অথব| তদীয় মার্গে বিচ. 
রণ করিলে, সমুদায় সন্দেহৰৃত্তি বিন হয়) পাপপুণ্য 
বিশীর্ণ হয়ঃ ভেদাভেদ বিগলিত হয়, মায়ামোহ ক্ষয়গ্রাপ্ত 

হয় সমুদয় কর্তব্য জ্ঞাতব্য বা! আচরিতব্য পর্য্যবমিত(১) 

হয় এবং বিধিনিষেধেরও অরসর পরিহ্ৃত হয়। 

প্র প্রারস্তে মানবগণ এই রূপে ঈশ্বরস্বরূপ বগত ! 
ও তদীয় সহবাসে সম্িহিত ছিল, এবং মর্বদাই তদীয় । 
মকাশে অবস্থিতি করিত! তাহাতে তাহাদের আন্তরিক |) 
উন্নতির অভাব ছিল না এবং পারমার্থিক সমুদ্ধিরও একশেষ। 

পাপা পপ পপ পা বশত ০৮০ তা সপ পাশিশশপলািটটি ০5৯ পপ ্ পপিপপস্শপ 

(১) অর্থাৎ আব কিছুই করিতে হয় না । 
শা 
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৷ উপস্থিত হইয়াছিল। নিত্য সন্তোষ, নিত্য হ্থখ ও নিত্য আনন 
' উল্লিখিত পারমাধিক সমৃদ্ধির পবাচ্য। প্রাচীন মহর্ষি 
ইহাকেই সত্যযুগ বা ব্রদ্ধাকল্প বলিয়া নির্দেশ করেন। অব. 
শেষে সম্তানসন্ততির বিস্তারক্রমে মংযমবৃত্তির স্থলন হওয়াতে, 
তাহার! ঈশ্বর হইতে ক্রমে ক্রমে অস্তরিত বা দূরবর্তী হইতে 
রপ্ত হয়। অধুন! কালবশে সেই ঈশ্বর হইতে অনেক দুরে 
সমাগত হইয়াছে । হৃতরাং নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ স্থখ আর 
তাহাদের ভাগ্যে সম্ভব নহে! এখন তাহার! বসন্তকালীন 
মুছ্মন্দ মলয়দমীরে, অথবা! পৌর্ণমাসী শশধরকিরণে অথবা 
কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের মনোহর সঙ্গীতেও চিন্তরিকার 
অনুভব করে, এবং মায়া, ইন্দ্রজাল, মরীচিকা ও আকাশ. 
কুহ্ছম প্রভৃতিকেও সত্য বলিয়া আদর করিয়া থাকে। 
সংসারের সকল বিষয়েই তাহাঁদের রুচি এইরূপ বিকৃত ও 
ভাবগ্রাহিতা এইরূপ কলুষিত হইয়াছে । এইজন্য তাহার! 
প্রকৃত হুখকে ছুঃখ ভাবিয়া) ঈশ্বরকে আপনার হৃদয় হইতে 
অন্তরিত করিতে চেষ্টা করে এবং কুবলয়মাল বলিয়া অমি- 
লতাও গলদেশে অর্পণ করিতে উদ্যত হয়। তপ্ত পায় 
তক্ষণ করিলে, জিহ্ব! দগ্ধ হয়, ইহা আশ্চর্য নহে। কিন্ত 
তজ্জন্য ফুৎকার দিয়! দরধিভক্ষণে অভিলাষ করা অথব! 
তাহাতে এক বারেই নিবৃত্ত হওয়া বালকের কার্য । এ 
সমুদায়ই ঈশ্বরভ্রংশের সাক্ষাৎ ফল, সন্দেহ কি? 

সত্য বটে, কুটার অপেক্ষা প্রাসাদ, বন্কল অপেক্ষা 
ছুকুল, ওষধি অপেক্ষা প্রদীপের আলোক এবং ফলমূল 

অপেক্ষা হণন্ধি অন্ন ইত্যাদি সাংমারিক সমুন্নতির লক্ষণ; 
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কিন্ত যদি তাহার সমাবেশ, সংযোগ বা আহরণ জগ্য, 
ঈশ্বর হইতে দূরে পদমাত্রও ভ্রষট হইতে হয়) তাহা অপেক্ষা: 
দুর্ভাগ্য কি আছে? দরিদ্রের সামান্য কুগীর এবং সামান্য : 
দ্ধ অন্নও যে লোকের মনোহরণ করে, তাহার কারণ, 
কি? ঈশ্বরের সহিত মানুষের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে! 
তপম্থিভাবই তাহার সমুচিত। যে ব্যক্তি ধন ও বিভবাদি 
মত্বেও আপনাকে নিক্ষিঞ্চন দরিদ্রের ন্যায় কল্পন| করিতে 
পারে, সেই প্রকৃত মনুষ্য। সৃষ্টির প্রথমে মানুষের এই- 
রগ তন্বী দরিদ্রতাব ছিল। তখন তাহারা কুটীরে বাদ 
করিত, সামান্য ফলমুলে জীবন যাঁপন করিত এবং 
বন্কলাি পরিধান করিয়াই, তৃপ্তিবোধ করিত। ফলতঃ 
তখন তাহারা প্রকৃতির সন্ততি ছিল। খষিগণ অদ্যাঁপি এই 
তাবে অবস্থিতি করেন। অথচ তাঁহার! সংসারে সকলের 
পূজনীয়। সর্বদা ঈশ্বরের সান্লিধ্যবাসই ইহার কারণ। 
যদিও উন্নতিপ্রবণতা। মনুষ্যের স্বভাব এবং যদিও স্থির 
মূলে এই উত্মুখীব্ৃত্তি(১) নিহিত হইয়াছে, কিন্তু যে উন্নতিতে 
ঈশ্বর হইতে দূরভাব সংঘটিত হয়, তাদুশী উন্নতি অবনতির 
পামান্তর মাত্র, সন্দেহ নাই | কত নগর, কত ত গ্রাম, কত 
ঈনপদ বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবলে এইপ্রকার উন্নতি সমাধান 
করিয়া) অবশেষে লীন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহ! বলিবার 
হে। ইশ্বর হইতে দুরভাবই ইহার কারণ। 

গ্রামীণ(২) অপেক্ষা নাগরিকগণের হখস্বস্তি যে. অন্তরে 
(১) যাহা দ্বারা উন্নতির দিকে প্রবৃত্তি জন্মে। 
(২) অর্থাৎ গ্রামবাদী | 

পি 
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অন্তরে কীট-নিষ্ধুশিতের ন্যায়, নিতান্ত অপার, তাহা) স্বয়ং 
শুক্রাচার্ধ্য বলিয়া গিয়াছেন। নরপতি শবলাশ্ব অখ« 

পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন। তথাপি তিনি এক 

দিন একক্ষগের জন্যও স্বখলাভে সমর্থ হয়েন নাই । রাজ- 

কার্ধয হইতে বিশ্রাম পাইলেই, তিনি চিন্তীমন্দিরে গমন 

এবং একাকী আমীন হইয়া, আপনার এই অস্বস্তির কারণ 

আনৃন্ধান করিতেন । এই রূপে কিয়দিন অতীত হইলে, 

তিনি একদ। চিৰবিনোদনপ্রসঙ্গে কতিপয় পার্খ্চন্নমাত্র 

সমভিব্যাহারে লমীপবর্গী অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন, 
এবং এক মৃগদম্পতির ন্লরণক্রমে ক্রমে ক্রমে সহচরগণ 

হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। তৎকালে 
অনুধাবন(১) জন্য পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন ও পিপাসায় কণ্ঠ. 
দেশ গুক্ষভাবাঁপন্ন হইলে, চলৎশক্তি রহিত হইল। তখন 

তিনি মছম! যেন অন্ধকার হইতে আলোকে উপনীত হইয়া, 

অিয্নমাণ চিন্তে চিন্ত। করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! 

সামান্য বনচারী ম্বগও চক্রবর্তী রাজারে পরাভূত করিল! 
আমি শত শত দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া) শত শত ভয়ঙ্কর 

দুরদর্য শত্রুকে পযুদস্ত করিয়াছি। কিন্তু অদা এই সামানা 
বনছুর্গে সামান্য ম্বগহক্তে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পরাস্ত 

হইল।ম! মনুষ্য! তোমার বৃথ| রাজপ্রীর বৃথ। গৌরব 
দর্পে ধিক! মাদৃশ অভিক্ষুদ্র মনুষ্যগণই এরূপ রাজইর 
প্রার্থনা করে। কিন্ত, উহাতে কিছুমাত্র পুরুষত্ব নাই। 
এই মগ আমারে বিলক্ষণ শিক্ষা দিল ;--প্রথমতঃ) যাহারা 

সি পাপা শি আসা পপ পি 

(১) পশ্চাৎ গমন । 
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ঈশ্বরবলে বলীয়ান, তাহারাই- প্রকৃত মনুষ্য। মনুষ্য যদি 
যথার্থ মনুষ্য হইতে ইচ্ছা করে,তাহা হইলে, এশ্বরিক তেজঃ 
সংগ্রহ কর! তাহার সর্বকর্তব্য। শুনিয়াছি, খধিগণ এক্ধপ 
ঈশ্বরতেজে অনুপ্রবিষ্ট। তজ্জন্) মুগবিহঙ্গমাদি মকলেই 
তাহাদের বশীভৃত। সিংহ বাস্রদি শ্বাপরগণও হিংস! 
বৃত্তি পরিহার ও পরস্পর বিরোধী স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ববর 
তাহাদের তেজে অবনত হয়। দ্বিতীয়তঃ যাহার। শুদ্ধ 
আমোদলিপ্নার পরিতৃপ্তি জন্য লোকদ্রোছে প্রত হয়, 
এং তজ্জন্য ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক মর্ধ্যাদ! লঙ্ঘন পর্ববক 
অগার ইন্ড্রিয়সেবার অনুমরণ করে, খরশ্বরিক ঘটন| বলে 
অতিসামান্য সুত্রে তাহারা আমার ন্যায় পশুহস্তে এইবূপ 
হতগর্ব ও হতমান হয়। তৃতীয়তঃ, সংদার ঈশ্বরের রাজ্য, 
আমার ন্যায়) সামান্য মনুষ্যের তাহাতে একছ্ছত্রিত্ব কল্পন! 

ও স্বপ্নমাত্র | যদি আমি প্রকৃত রাজ। হইতাম, যদি 
এই অখণ্ড মেদিনীমগ্ডল বস্তৃতঃ আমার স্বত্ব হইত, তাহ! 
হইলে) এই ম্বগ কখনই আমারে অবজ্াপুর্ব্বক পরিহার 

করিত না। ফলতঃ) মনুষ্য ষে প্রভূত করে, তাহা ঈশ্ব- 
রের রাজো অনধিকার-গ্রবেশ। ঈশ্বরের সম্মুখে অন- 
ধিকারপ্রধেশ কখনই মার্জ্রনীয় নহে। সেইজন্য অজ্ঞাতে 
বা জাতসারে, সময়ে বা অসময়ে, সাক্ষাৎ বা! পরম্পর। 

সত্রে তাহার বিহিত দণ্ড ভোগ করিতে হয়। চতুর্থতঃ, . 
মংদারে কেহই অসহায় নহে।' অভিক্ষুদ্র কীটাণুও সচ্ছন্দ 
শরীরে বিচরণ করে। সামান্য শিশিরকণিকাও অতিমাত্র 

ইরক্ষিত হইয়া, পৃথিবীতে নিপতিত হয়। অতএব ইচ্ছা 

২ ০ পা 
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মাত্রেই কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। করি. 
লেও তাহার যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বরের 
প্রধান শান্তি অন্তরে; বাছ্যে তাহার প্রকাশ বা আড়ম্বর 
নাই। যাহার ন্বকীয় চিত্ত নির্বিঘজ হইয়া, আত্মতৎ্গন 
করে, তাহার ন্যায়, হতভাগ্য কে আছে? একবার লুকাঁ 
ইয়া অপরাধ করিল,--কেহ দেখিতে পাঁইল না, তজ্জন্য 
রাজদাঁরে বা লোকদ্বারেও তাহার কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইল 
না। কিন্তু তাহাতেই তাহার নিস্তার হইল, মনে করিতে 
নাই। ঈশ্বর অন্তহ্ৃদয়ে মনীষাঁরপে সর্ববদ! সাবধানে গ্রহ 
রীর কার্য করিতেছেন। উহা বিনা কারণে ছুরাত্মাকে বন্দী, 
বিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ, বিন! বেত্রে গুরুতর আঘাত অথব| বিন 
বাক্যে মর্মে মর্মে ভত্সনা করিয়! একান্ত ব্যাকুলিত করে। 

অদ্য আমি এই সকল বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলাম, এবং 
ইহাও শিক্ষা পাইলাম, যে, বিবসংসারে ঈশ্বর বাতিরেকে 
সর্ববতোমুখী প্রভুত] ব| নিরঙ্কশ নিয়ন্তত্ব আর কাহারও 
লক্ষিত হয় না। মানুষ যে আমার ন্যায় অতুল এইর্র 
অধিপতি হইয়া, নিতান্ত নির্ধন ব! নিঃসহায়ের ন্যায় 
কেবল 'ছুঃখমাত্র ভোগ করে, এইরূপ ঈশ্বর-কর্তৃত্ব-জ্ঞান- 
বিরহত্বই তাহার কারণ। আমার ছুরাকাঞ্সীই আমার 
সর্বনাশ্র হেতু ও স্বার্থপরতাই সকল অনথে'র মূল 
হইয়াছে। সেইজন্য আমি নিরন্তর উদ্বেগ ও অন্থখে 
কালযাপন করি। আমি যদি পূর্ব্রে চিন্তা করিতাম, যে 
মানুষ পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইলেও, তাহার দেই 
আধিপত্য সম্পূর্ণ বা অবিচ্ছিন্ন নহে; কেন না, ঈশ্বর 
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র্ধোপরি নিয়ন্তা এবং মকলের প্রভু | তিনি সংশাঁরে 

কাহাকেও একচ্ছত্রিত্ব প্রদ্ধান অথবা! সর্ববস্কষ(১) শক্তি দান 

করেন না। 

মানুষ নিতান্ত চপলম্বভাব। পাছে তাছার প্রবৃত্তি 

্বকী়ম্য|দালঙ্ঘনে উন্মুখী হয়, এইজন্য ঈশ্বর আপনার 

শীতল ছায়া বা সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ সন্তোষকে ব্যক্তি- 

মান্ররই প্রবৃন্তিমূলে স্থাপন করিয়াছেন। এই সন্তোষ 

নিরহুশ ইচ্ছার অস্কশ স্বরূপ। ইচ্ছা যখন উত্তঙ্গ-শেখর- 
রত বেগবতী নদীর ন্যায়, উচ্ছলিত হইয়া, দিগৃবিদিক- 
পরিহারপূর্বক অতিপথে(২) ধাবমান হয়, সন্তোষ তখন 

ঈশ্বরের মূর্তিমান্ গ্রতিষেধ স্বরূগ সম্মুখীন হইয়া) তাহারে 
যাহত ও মর্ধ্যাদ।লঙ্ৰনে নিবর্তিত করিয়! থাকে । . ফলতঃ, 
'শারে সকল বস্তরই মীমা আছেে। এই সীমা সাক্ষাৎ 
শরের কল্পনা । মানুষ ভ্রমবশে বা অন্যবিধ ঘটমাবশে 

শাছে এ সীম! লঙ্ঘন করে, এইজন্য তিনি তাহার শ্চক- 
[রূপ সন্তোষের নির্মাণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সন্ভতোষের 
াহ্বান বা উপদেশে কর্ণপাত না করে, সে ঈশ্বর্রষ্ট। 
শ্বরত্রষ্টের কোন কালেই সখ নাই। এইজন্য মে আমোদে 

মামোদ বা স্থথে সণ প্রাপ্ত হয় না, এবং অতুল ভোগন্ুখের 

মধিকারী হইলেও, তৃপ্ডিলাভে সক্ষম নহে। এবিষয়ে 
মরণ্যের সামান্য মুগ বিহ্ঙ্গমও তাহা অপেক্ষ। শত গুণে 
শ্র্ঠ। যে ব্যক্তি সান্নিপাতিকবিকারগ্রস্ত, বীর্য্যবান্ 

(১ ) অর্থাৎ সব্ব্দমনী। | 
(২) অর্থাৎ সীমার বাহিরে 

২৮ 
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উষধেও তাহার প্রতিক্রিয়া নাই। সেইরূপ, যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরভ্রষ্ট, পার্থিব ভোগ বিভব তাহার স্থখ সম্পাদন করিতে 

পারে না। জিহ্বা বিকৃত হইলে? সগদ্ধি পাঁয়দান্নও অরুচি 

বহন করে এবং চক্ষু দৌষস্পৃষ্ট হইলে, পৌর্ণমানী শশি- 

কিরণেও প্রগা় অন্ধকার অনুভূত হয়। যে ব্যক্তি 

সন্তোষরত্বে বঞ্চিত; পৃথিবীর আধিপত্যও তাহার অরুচিকর 

হইয়া থাকে । যাহারা ঈশ্বরের চিন্তা ও সহবাস করে, 

এই সন্তোষ অনুগত ও বিশ্বস্ত বন্ধুর ম্যায় তাঁহাদের স্থখমার্গ 

প্রদর্শন করে। আমি অনবরত বিষয়চিন্তা ও বিষয় বৃদ্ধির 

অনুমরণক্রমে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের এই দুশীতল ছায়৷ হইতে দুরে 
নিপতিত হইয়াছি | সেইজন্য আমার মন্তাপের পরিসীম। 
নাই। সেইজন্য আমি শীতল শশিকিরণেও উত্তাপ অনুভব 
করিয়া থাকি এবং অস্বতেও আমার অরুচি আপতিত হয়। 

সেইজন্য আমি দুপ্ধফেণনিভ কোমল শধ্যায় শয়ন করিয়াঁও 

কণ্টকবিদ্ধের ন্যায়, নিতান্ত ব্যাকুল ও নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হই 
এবং মেইজন্য আমি দিবসে রজনীর ও রজনীতে দিবে 

প্রার্থন! করিয়া, বিকারগ্রন্ত উন্বণ-€রখগীর ন্যায় কখন উত্থান, 

কখন শয়ন, কখন উপবেশন ও কখন ব1 অন্ধকারে একাকী 

পাদচারণ করি । শত শত দাসদাপী ও সহত্র সহত্তর প্রিয় 

বস্তও তৎ্কাঁলে আমার শান্তি স্থাপন করিতে পারে না । 

বুঝিলাম, ঈশ্বরত্রংশ ও সন্তভোষবিরহই আমার এই সকল 

অন্বস্তির মূল। বিষয়ের কোলাহুলে, ইন্ড্রিয়ের চীৎকারে ও 

রিপুগণের গঞ্জনে আমার ন্যায়, যাহার চিত্তবৃত্তি বধির 

হইয়াছে, সন্তোষের আহ্বান তাহার ত্রিমীমায় গমন করিতে 
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সঞ্কচিত হয়। সুতরাং, তাহার উদ্বেগ, অস্থখ ও চিন্তার 
আঘাত কোন কালেই খবাঁকৃত হয় না। 

আমি এই সুখন্বরূপ সন্তোষের উপদেশে বধির ও 
ঈশ্বর হইতে দুরে পতিত হইয়া, যে সকল পাপ করিং 
যাছি, তাহা স্মরণ করিলেও, লোমহ্র্ণ উপস্থিত হ্য়.! 
বাহারা ঈশ্বরের দাস হুইয়া, ঈশ্বরের অধিকারে উপদ্রব 
করে, তাহাদের পরিণামে যে নরকগতি আপতিত হয়, 
আমার তাহার অবশেষ নাই। সামান্য বনের গণ্ডও 
অদ্য আমারে যে হতমান ও অবজ্ঞাত করিল, ইহাই 
তাহার নিদর্শন | আমি ইচ্ছা করিয়া, আপনার সুখের 
ঘার বদ্ধ করিয়াছি। অথবা যাহারা ঈশ্বর হইতে দূরে 
অবস্থিতি ও সর্ববথ| তাহার এর্য়ন্ত ত্বের আপবাদ(১) করে, 
তাহারা এইরূপ ইচ্ছ! করিয়াই, আত্মশিরে বজের আঘাত 
উপস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমার ন্যায়, যে সকল 
ছুরাচার ও ছুরি নররাক্ষস সামান্য রাজ্যাভিমানে অন্ধ ও 
তজ্জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ভ্যুত্থিত হইয়া) অকারণে মনুষ্য- 
রক্তে হস্ত দুষিত অথবা তৎসদৃশ ত্রুর কার্্যের অনুষ্ঠান 
করে, তাহাদের এইপ্রকার পরিভব কদাচ অমন্তব নহে। 
ঘদ্য আমি অতিসামান্য স্থত্রে যে শিক্ষা পাইলাম) শত 
শত রীজ্যবিনিময়েও তাহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। 

অথবা ঈশ্বর আলোকের বিধাতা । সামান্য বিদ্যুৎকণায় 
থে আলোক বিনিঃশ্ছুত হয়, গভীর অন্ধকারেও তাহার 
এট িরররাররা যারা রানির রারারারা তোর 

(১) অর্থাৎ অস্বীকাঁর। 
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বিস্যরণশক্জির অপলাপ(১) হয় না। যাহার কিছুসান্র দর্শন 
আছে,নে দেই কণামাত্র মালোকেও প্রকৃত্ত বর্অবলোকন 
করিতে মমর্থ হইয়া থাকে। এবিষয়ে তীহার মহিমার 
সীম! নাই | তিনি সংলার রূপ ব্ষিম অন্ধকুপে নিপতিত 
মানবগণের দৃষ্টিদোষপরিহারনিমিভ সকল স্থানেই এব্গ 
পবিত্র ও নির্মল আলোকের সংযোগ ও সমাবেশ বিধান 

করিয়াছেন । নিতান্ত ইচ্ছ। করিয়া চক্ষু মুদ্রিত না|! করিলে 
ব্ক্তিমাত্রেরই তাহাতে অভিব্যক্তিলাঁভ অসস্তব নহে! 

এই আলোক মাকাশের ন্যার, সংসারের সর্বত্রই বিস্তুত। 
উহ! দ্বাদশ আদিত্যের জ্যোতিভেও প্রতিহত, প্রলয়কালীন 

নিবিড় তিমিরপটলেও আবৃত, নংবর্তকবন্ছিপ্রভায়ও 

গ্রতিচ্ছন্ন, শিশির-সময়-সমুদ্ভূত কুজ্ঝটিকাঁজালেও ব্যব. 
হত, অথবা আঁলোক-প্রতিঘাত-নাধন অন্যবিধ ব্যাপারেও 

নিরাকৃত হয় না। উহা! অন্তরে বাহিরে মম ভাঁবে সর্বত্র 

বিরাজমান এবং দেশ, কাল বা অবস্থা কিছুরই প্রতিচ্ছন্ 
নহে। পুরাতন খধষিগণ ইহাকে জ্ঞানজ্যোতি কহেন । তীহা. 
দের অনুনারিগণের মধ্যে কেহ ইহাকে তত্ব, কেহ বিবেক 

কেহ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ছায়া, কেহ মহাভূত-বিবেক, কেহ 

বা ইহাকে সমুদায় ধর্মাময় প্রবৃতির সারসর্বরন্ব নির্দেশ করেন। 

তাহারা বলেন। এ আলোকই বিশ্বপ্রকাশের হেতু আত্মার 

স্থৃতিমার্, সত্যের জন্মনিলয়, ধর্দ্ের প্রমবিতা সূর্যের 

জ্যোতি, চন্দ্রের প্রতিভা, অগ্নির তেজ, দৃশ্য বস্তুর সতীভাম, 

অদৃশ্বের অনুমাপক এবং ধর্শাদি গুণ সমুদায়ে ঈশ্বরের 
ডি ১ 

(১) অর্থাৎ বাঁধ । 
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 সানিধ্য ও অধিষ্ঠান সুচনা । কেহ কহ বলেন, ঈশ্বর 
 স্বয়ংই এই আলোক ম্বরূপ। তত্বপারদশী মহষি গৌতম 
নির্দেশ করেন। চক্ষুহীন হইলেও, এই আঁলোক দেখিতে 

গাঁওয়! যায়? মৃত্যুর পরেও ইহা! সঙ্গী হইয়া! থাকে। স্বর্গ 
 ইহারই বিন্দুমাত্রে সর্বদা সমুদ্ভাপিত এবং অমুত ইহা হই- 
তেই প্রাছুভুত হইয়াছে। অতিগভীর পাতালরন্ধ এই 
আলোকেই প্রকাশমান। গ্রহ) নক্ষত্র, তারা, ওষধি এবং 
অন্যান্য জ্যোতি$পদার্থ ইধারই খনুপ্রবেশে স্থগভীর অমা- 
রজনীতেও প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহারই সহায়ে পদ্ম- 
কুমুদের সৌকুমার্ধ্য ও বজজুবিছ্যুতের প্রথরত| কল্পিত হইয়াছে 
এবং ইহারই সহায়ে উযাঁর জ্যোতি ্রন্বরিত ও মন্ধ্যার 
ছবি চিত্রিত হইয়া থাকে। এই আলোকই বসন্তের 
প্রতিভা, শরতের নমদ্ধি, কুসুমের সুষম। ও সৌন্দর্যের 
আধার। সামান্য আলোকের অভাব যেরূপ অন্ধকার, 
এই আলোকের সঙ্কোচনই সেইরূপ মহাপ্রলয়। এই 
আলোক যদি না থাঁকিত, তাহ! হইলে, দ্বাদশ আদিত্য ও 
মমবেত হইয়া, পৃথিবীর অন্ধকঁরনিরাঁকরণে অসমর্থ হইত। 
পারাবতপ্রমুখ বিহঙ্গমগণ এই আলোকের প্রভাবে অতি- 
দুরস্থান হইতেও অথব! অতিমাত্র সংকুল(১) প্রদেশেও স্ব স্ব 
আহীরধ্য দর্শন ও সংকলন করে) মংস্তাদি জলজস্তগণ 
অতিগভীর জলনিধিগভেও স্ব স্ব জীবিকাঁধান(২) অনায়াসে 
অবলোকন করিয়া থাকে; মৃষিক প্রভৃতি ঘোর নিবিড় ৈননরচিরারি ররর ররর সলিড 

(১) অর্থাৎ নিবিড় । 

(৬২) অর্থাৎ জীবিকার উপাঁয়। 

পলাশ 

সত আপ 
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অন্ধকারেও আহার সঞ্চয় করে এবং অন্ধকীট পতঙ্গাদি 

ইহারই সহায়ে প্রতিপক্ষ(১) জীবের সঞ্চার অবগত ও তৎ. 
্ষণাৎ সাবধান হইয়া থাকে। 

মহধি বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, এই আলোকই ইন্দ্রিয়গণের 
্ স্ব বিষয়ে স্ফ.টাকরণ সমাধা! করে। মন ইহাঁরই সহায়তায় 
সৃছুলক্ষ্য প্রদেশেও অনায়াসেই বিচরণ করিয়া থাকে। 

ইহারই প্রভাবে ভূত ভাব্য নিণাঁত, পাপ পুণ্য পরিজ্ঞাত, 
র্মধন্ম পরিচিত ও হিতাহিতদৃষ্টি সম্পাদিত হয়। গ্রহগণের 
অলক্ষ্যে সঞ্চার, খতুগণের অজ্ঞাতে পর্ধ্যায়, ঘটনাঁচক্রের 
ছুর্ববোধ পরিবর্তন ইত্যাদি দুরূহ ব্যাপার মমন্ত ইহারই 
প্রভাবে মনুষ্যের বুদ্ধিতে দর্পণের ন্যায় প্রতিভাত হয়। 
স্থল দৃষ্টিতে যে মকল স্থান জীবশূন্য ও বাসের অনুপযোগী 
বোধ হয়, এই আলোকে তাহাও জীবপূর্ণ ও সুখময় বাদ 

স্বরূপ লক্ষিত হুইয়া থাকে । মনুষ্য যে দূরযন্ত্রীদিসহযোগে 

অতিদুরস্থানও সন্নিহিতের ন্যায় দর্শন করে, এই আলোক 
তাহারও সহায়। খষিগণের ভ্রিকানদৃষ্টি ইহ! হইতেই প্রাছু- 

ভূত হইয়াছে। লোকে এই আালাক সহায়ে অতিবিস্তুত 

অপরিচিত মরুপ্রাস্তর অথব1 সাঁগরাদি অদীম ও অপার 

বিষয়েও একাকী পতিত হইলে, দিউনির্ণয়ে সমর্থ হইয়া 
থাকে এবং গ্রদীপাদির আলোক না থাকিলেও, নিবিড় 
অন্ধকার মধ্যে স্ব ত্বকাধ্য নির্বাহ করে। . 

মহষি বিশ্বাবসু জন্যান্ধ ছিলেন। তথাপি তাহার 

চক্ষুম্নষ্তার সীমা ছিল না| তিনি পৃথিবীর কোথায় কি 

(১) অর্থাৎ বিপক্ষ। 
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মাছে, তাহা অনায়ামেই বলিয়া দিতে পারিতেন। স্বীয় 
তনয় শতধন্বা বিমার্গে পতিত হইলে, রাজধি শতক্রতু 
সদ্বত্মের সন্ধান জন্য তাহাকে এ জন্মান্ধ খর হস্তে 
সম্প্রদান করেন। 

ঈশ্বরের মহিমা অপীম | তিনি এই আপার অননুভাব্য 
অধীম অক্ষয় পরমমহীয়ান চিরজ্যোতিঃ আলোক রূপে 
বিশ্বজগতের অন্তরে বাহিরে সর্বদা বিরাজ করিতে. 
ছেন। এই আলোকই সংসারের সর্বস্ব । যদি ইহা ন। 
থাকিত, তাহা হইলে, সথষ্টির কিছুমাত্র দার্কত। হইত না। 
তিনি অগ্রে ইহার নির্মাণ ও পরে সংসারের পরেরণ( 
করিয়াছেন। জড়-জগতের জীবিতসত্তা তাহাতেই প্রাছুভৃ 
ইইয়াছে। এই আলোক মৃত্যুতেও অমুত ৯ 
শোকের বিভীষিকামধ্যেও শাস্তির মুখজ্যোতিঃ বিস্ফ রণ ও 
গভীর অন্ধকারমধ্যেও প্রসন্ন দৃষ্টি প্রদারণ করে। এই 
সালোকের প্রভাবেই সংসারের অনিত্যতা লক্ষিত হয়, 
শক্র ও মিত্রভাবের পরিচয় হয়, সত্য ও অসত্যের অভ্যাঁস 
হয়ঃ এবং ভাবী শুভাশুভের বিনি্য় হইয়া! থাকে | 

রাজধি চগুবর্ধা মন্্রির বিড়ম্বনায় শক্রহস্তে পতিত হুইয়া- 
ছিলেন। তাহারা তাহাকে দুর্গম গিরিছুর্গে অন্ধকারময়ী 
মহাকারায় বন্দী করিয়া রাখে। কিন্তু তিনি সেই স্ুচিভেদ্য 
মদ্ধকারমধ্যেও ঈশ্বরের জ্যোতিংস্বরূপ উল্লিখিত সর্বলোক- 
প্রকাশ অম্ুতময় আলোক দর্শন করিয়া, কিছুমাত্র অবসন্ন 
ধা বিষ হয়েন নাই। তিনি এ আলোকপ্রভাবে পূর্ব্বেই 
০০০০০ নিরিহ 

(১) অর্থাৎ সৃষ্টি। 
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আপনার বন্দীভাবরূপ দারুণ অণ্ুত দর্শন করিয়াছিলেন, 
এবং তজ্জগ্ত চিততসংযমধহকারে সবিশেষ প্রস্তুত হইয়া, 
ছিলেন। এই কারণে এই গুরুতর অনিষ্টাপাত তাহার 
আত্মাকে, সামান্য অশনিঘাতে হিমালয়ের ন্যায়, কিছুমাত্র 
ব্যথিত করিতে পারে নাই। প্রতুযুত, তিনি যথাথ' ভক্তি- 
বরের ন্যায়, ইহাকে ঈশ্বরের ভাবি গুভ-সুচক পরমপ্রসাদ 

স্বরূপ, মস্তক অবনত করিয়া, অমংকুচিত অগ্লান চিত্তে পরি- 
গ্রহ করেন। অধিকন্ত, তিনি উল্লিখিত সর্বজ্যোতিঃ 
আলোক সহায়ে স্থম্প্$ট জানিতে পারিয়াছিলেন, সংসারী 
জীবের স্থখছুঃখ বা ভাবাভাব চক্রের ন্যায় পরিবর্তিত হয়। 
যে রাজা, সে প্রজা; যে দরিদ্র, মে ধনী) যে গৃহী, সে উদা- 
সীন; যে নগর, সে বন, যে লোকালয়, সে মরু ইত্যাদি 
নিয়মে সংসারচক্র পরিচালিত হইয়! থাকে । কেহ ইচ্ছা 
করিয়া বা বলপূর্বক অথবা কৌশল ও প্রতারণা দ্বারা 
ইহার পরিহার করিতে পারে না। অথবা মনুষ্য যাহাঁকে 
স্বখদুঃখ বলে, তাহা বাস্তবিক নহে। যদি বাস্তবিক হইত, 
তাহা হইলে, এক জনের দুঃখস্থথে অন্যের স্থখদছুঃথ প্রতীতি 
হইত না । 

ফলতঃ) যে বস্ত্র সত্য) তাহ! মকল কাঁলে সকল অবস্থায় 
ও সকল দেশেই একরূপ। একজন হত্য! করিয়া আমোদিত 

হয়, অন্যে ব্যথিত হুইয়া থাকে। কেহ মৃত্যুতে ক্রন্দন 
করে, কেহ উৎসবে প্রবৃত্ত হয়। অতএব যথার্থ ম্থখদুঃখ 
নির্ঁয় হওয়! সহজ নহে। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, অভ্যাঁসবশে 
প্রথর হালাহলও শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে, অমৃতের আর 
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নভুর্মানকিণ যেব্যক্তি বক্ষতলে প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ন 
করিয়া, প্রতিদিন ্থস্থপ্তি সম্ভোগ করে, সে অট্রালিকাময় 
বদ্ধ গৃহের নাম গুনিলে, চমকিত হয়। ছুরাঁচার যবনরাঁজ 
বিষয়সেবা-হুলত সন্দেহবুদ্ধির বশশ্বদ হইয়া, স্বীয় পুত্র 
কালনেমিকে দ্বাদশবর্ষযাবৎ অন্ধকারায় বদ্ধ করিয়া, অবশেষে 
মুক্ত করিলে, নুর্ধ্যের আলোক, পৃথিবীর কোলাহল ও 
বাছিরের বায়ু তাহার এরূপ অসহ হইয়াছিল যে, সে 
পুনরায় পিতার নিকট আগ্রহাতিশয় সহকারে উল্লিখিত 
কারাবান প্রার্থনা করিয়া লয়। এই রূপে সংসারে এক জনের 
পক্ষে যাঁছা অমৃত, অন্য জনের পক্ষে তাহা! বিষ; আবার, 
এক জনের যাঁহা বিষ, অপরের তাহাই অমৃত । হুতরাং ইখ- 
দুঃখ কল্পনামাত্র। এক জন পুরাতন সুরি(১) কহিয়াছেন, 
বাহা হবখও নহে, ছুঃখও নহে, তাহাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকাঁর। 

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি যথাথ“ঈশ্বরের মহবাসী, তাহার এরূপ 
শছু্থের প্রতীতি অসম্তব। যেব্যক্তি জম্মান্ধ, তাহার পক্ষে 
খালোকও যেরূপ, অন্ধকারও সেইরূপ। লোকে কতিপয় 
দিবদমাত্র গ্রীগ্মভোগ করিলেই) আদীর হইয়া, শীতের প্রাথনা 
করে। কিন্ত সে পূর্ব্বে এই শীতের জন্য বিব্রত হইয়া, 
ব্াকুল চিত্তে গ্রীষ্মের আগমন অপেক্ষা করিয়ছিল। ষে 
দেশে নিরবচ্ছি গ্রীক্স বা নিরবচ্ছিন্ন শীত, তাহার! যথাক্রমে 
নিরবচ্ছিন্ন শীত বা শ্রীক্ স্থানের নিতান্ত বিরুদ্ধ বাদে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকে। ইহাতে স্প্ঈ প্রতীতি হয়, মনুষ্যের রুচিই 
৫ 

(১) পণ্তিত। 

২৯ 
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ভেদাতেদের কারণ। অতএব এই অন্ধকারায় নিক্ষিপ্ত হইয়া, 
কোন মতেই বিষঞ্ন বা অবসন্ন 'হওয়1 বিধেয় নহে । এবিষয়ে 
মণ্ুকাদি গভীর-গহ্বরনিবালী জন্তগণ আমার প্রমাণ। যে 
বিধাতা তাদৃশ শতিক্ষুদ্র অন্ধগর্ভমধ্যেও তাদৃশ ক্ষুদ্রগ্রাণ 
ইতর জীবের জীবন রক্ষা,বা প্রীতি সমাধান করেন, মনুষা 
আমি এই বৃহ অন্ধগুহে কখনই তাহার আশ্রয়চ্ছায়ায় 

বঞ্চিত হইব না! যিনি অমানুষকৃত ছুর্ভেদ্য গর্ভকারায় 

মলমুত্র-শৌণিত-কুপে অতিযত্বে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি 
মনুষ্যহন্তবিনির্িত অতিনামান্য এই কারায় কখনই আমারে 

পরিত্যাগ করিবেন না! যিনি ভ্ুমি্ঠ হইবার বহু পূর্বে 
জননীর স্তনে ছুপ্ধ ম্ধার করিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব হইতেই 
আমার এই কারাবাসহ্ুঃ$খের লাঘব করিয়া রাখিয়াছেন! 

ধিনি অতিপ্রথর হলাহলমধ্যেও অল্নপ্রাণ কীট সকলের রক্ষা 

করেন, তিনি মহাপ্রাণ আমারে অন্ধকারায় নিক্ষেপ করিয়। 

কখনই নিশ্চিন্ত নহেন। যিনি বায়ুশুন্য মালোকশুনা বৃষ্ষ- 

গর্ভেও কীটস্থিতি বিধান করেন, তিনি বায়ুপূরিত প্রনারিত 

কারামধ্যে অবশ্যই আমারে পালন করিবেন! শুক্তি 

হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ কিছুই নাঁই। তথাপি সে গুরুতা'র সলিল: 
গর্ভে অনায়ামেই বিচরণ করে। যে বিধাতা নিতান্ত 

অসহায় শুক্তিকে এইপ্রকারে রক্ষা করেন, তিনি যে হস্তপদ. 
চক্ষুকর্ণাদিবিশিউ আমারে এই লঘুশ্থিতি সামান্য কারায 
অসহায় পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে! 
ধাহার অসীম ও অনন্ত রাজ্যে অলক্ষ্য শিশিরবিন্দু হইতে 

অতিবৃহত পর্বতাদি অথবা কীটাণু হইতে হস্তী প্রতি 
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মহান্ জীন পর্য্যন্ত সমভাবে স্থরক্ষিত হয়, এবং যিনি বন, 

নগর, মরু ইত্যাদি সমভাবে বা সমান মর্ধ্যাদায় রক্ষা করেন, 

আমি কখন তাহার বিশ্বজনীন কৃপাদৃষ্টির বছিভূর্ত নহি! 
অথবা, মানুষ চিরবন্দী। সে বিনা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, ষাব- 
জ্ীনন গৃহবালরূপ যে মর্মীস্তিক কারা যন্ত্রণা সহা করে,তাহার 

তুলনায় এইরূপ কারাবান পরিভ্রাণের সাধন। খষগণ 
যে এরূপ গৃহকারা পরিহার করিয়া, গিরিগুহা আশ্রয় 

করেন, ইহাই তাহ।র প্রমাণ। অধুনা, যে বিধাতার প্রসাদ 

দরিদ্রের ভগ্নকুটীরও উত্তগ্গ প্রাসাদগর্ব হরণ করে, তীহারই 

অনুগ্রহে আমার এই মহাকাঁরা পরমশান্তিময়ী হউক। 

রাজধি চগুবন্মা প্রতিদিন এইরূপ চিন্তানন্তর ঈশ্বরম্বরূপ 

পরিকলন করিয়া, প্রশান্তভাবে দেই অন্ধগৃহে অষ্টালিকার 
ম্বায় বাম করিতে লাগিলেন এবং অনতিকালমধ্যেই. 
দৈবঘটনাঁয় মুকজ্িলাভ করিলেন । 

যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া এই রূপে ঈশ্বরের চিন্তানম্তর 

তদীয় মহবাসে অবস্থিতি করে, বিপদকে আর তাহার 'বপ? 

জ্ঞান হয় ন|। কুশিকবংশপমুদভূত মহুধি সত্যশির। রাজ- 
নাতির কূটচক্রে পড়িয়া, অগনিপরীক্ষায় ন্যন্ত হইলে, গভীর 

স্বরে চীৎকারপূর্ববক চতুর্দিকৃ বিন্ফীরিত করিয়া বলিয়া- 

ছিলেন, এই আমি ঈশ্বরকে জানিয়া, প্রস্থলিত হুতাশনে 
কলেবর নিক্ষেপ করিতেছি) উহা! মলিলের ন্যায়, আমার 

শ।ন্তিবিধন করুক। সকলে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিল, 

তিনি এই কধ| বলিতে বলিতে প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তাদুশ 
গ্রস্থলিত বনি অনায়ামেই আলিঙ্গন করেন। তৎকালে 
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তদদীয় বিস্কারিত নয়ন হইতে অগ্নিশিখ| অপেক্ষা ও ৫ 
উজ্ব্বল জ্যোতিঃ বিনিঃস্থত হয় তদদর্শনে অগ্রিদাতা অতি. 
ছুবৃন্ত নরপতির৪ অন্তঃকরণে ঈশ্বরভাবের আবির্ভাব ও 
লোমহর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল! অগ্ি যখন তাহারে "চতুর্দিকে 
সর্ধবাতোভাঁবে আক্রমণ করে, তখন তিনি পুনরায় সমবেত 
সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় কম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন, 

আমি এই ঈর্খরকে জানিয়া পবিদ্তর হইলাম। অতঃপর 
তদীয় প্রনাদ্দে জড়-জগতের পাপতাপ 'মামারে আক্রমণ 
করিতে পারিবে না! ঈশ্বরের সহিত যাহাদের নিতা 
সম্বন্ধ, অগরিও এঁরূপে স্থশীতল সলিলের ন্যায়, তাহাদের 
সর্বতাপ শোষণ করে! লোকে যে মেঘের ঘোর ঘর্ঘর 

ধ্বনিমধ্যে হগভীর বজ-বিস্ফোটিত "শ্রবণ করিয়া, ভীত ও 
'শঙ্কিত হয়; পরমাথ-রমিক পুরুষগণ তাহাতে ঈশ্বরের 
শরন্তবাক্য অনুভব করিয়া) সর্বথা আশ্বস্ত ও উৎনাহিত 

হইয়া থাকেন। ঝঞ্চীবায়ুর অতিভীষণ শব্দমধ্যেও ঈশ্বরের 
এরূপ আদেশগর্ভড শান্তিময় বাক্য তাহাদের শ্রুতিবিষয়ে 
প্রবেশ করে। গ্রামপ্রান্তে নিভৃত নিশীথযোগে মারমেয়গণ 

সহম] চীৎকার করিলেও) তীহারা বলিতে পারেন, উহাতে 

ঈশ্বরের বাক্য আছে কি নাঁ। ফলতঃ তাহারা সর্ধন্র 

ঈশ্বরকে দেখিতে গান, শুনিতে পান, আলপিতে পান) 
এবং আদিক্ট হইতে ও আদেশ প্রার্থনা করিতে সমধ' 
হয়েন। 

অধিক কি, সামান্য মনুষ্য সাষান্য বুদ্ধিতে যাহাকে 

শুদ্ধ শব্দ বলিয়া বোধ করে, ঈশ্বররসিক ভাবুকগণ তাহাকে 
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সাক্ষাৎ সেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করেন। যথা, 
বায়ু প্রবাহিত হইল) তাহারা ততক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন, 
ঘেঈশ্বর আদেশ করিলেন, তোমরা! দকলে বায়ুর ম্যায় 

সকল স্থলে নঞ্চরণ করিয়া, জগতের কল্যাণনাধন কর। 

এইরূপ, পদ্মগ্রভৃতি পুষ্প নকল বিকপমিত হইল; তিনি 

আদেশ করিলেন, নিদ্রা পরিহার কর। বিহঙ্গমগণ কোলা, 
হল করিয়া, ইতস্তত; ধাবমান হইল; তিনি আদেশ করি- 

লেন, স্ব স্ব কার্ধ্যচিন্তায় শরীর মন চালনা কর। স্থুর্ধয 

মহআকর বিকিরণ করিয়া, সমুদিত হইল ; তিনি আদেশ 

করিলেন, হস্তপন্দ প্রসারিত করিয়া, কর্তব্যমাধনে সমুদ্যত 

হ৪.। অনবরত পরিশ্রম করিয়া, শরীর অবসন্ন হইল; তিনি 

আদেশে করিলেন, বিশ্রাম কর। দিবাকর গগনমগ্ডল 

পরিক্রমণ করিয়া যথাসময়ে অন্তরমিত হইল, তিনি আদেশ 
করিলেন,স্ব স্ব বিষয় ব্যাপার হইতে বিরত হইয়1, শান্তচিন্তে 

আত্মার আপ্যায়ন কর। পরিশ্রম বা অন্য কোন কারণে 

ধা গ্রাছুভৃতি হইল ; তিনি আদেশ করিলেন, ভক্ষণ কর। 

এই রূপে প্রতিনিয়ত তিনি আদেশ করিতেছেন । 

তাহার এই আদেশ কোথাও সাক্ষাতকারে, কোথাও 

পরম্পরায়, কোথাও সংকেতে, কোথাও নিংশবে, কোথাও 

তারম্বরে, কোথাও অন্তরে অন্তরে, কোথাও আত্মমধ্যে, 

কোথা অজ্ঞাতপারে এবং কোথাও রোদন, পরিবৈদন, 
শনুতাপ, চীৎকার ও আক্ষেপ প্রভৃতি রূপে কাধ্য করিয়া 

থাকে। শিশু ক্রন্দন করিল, তিনি জননীর অন্তরে অন্তরে 

তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন; তাহার ক্ষুধা বা রোগ হইয়াছে, 



২৩০ যোগভারত । 

শান্তি বিধান কর। ছুরাত্ম। পাপ করিয়া, অ।তবগ্লানির গুরুতর 
অ[ঘ।ত প্রাপ্ত হইল, তিনি আদেশ করিলেন, মার পাপপথে 
প্রবৃত্ত হইও না। লোকে সহসা কুকর্ম করিয়া অনুতাপ 
করিল; তিনি আদেশ করিলেন, না জানিয়া) সম! কোন 
অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। এক জন অকারণে অন্যকে 
প্রহার করিতে গিয়া) আপনারেই মাঘাত করিল; তিনি 
অন্জাতপারে আদেশ করিলেন, যে ব্যক্তি পরের অনিষ্ট জন্য 
ছিদ্র খনন করে, তাহাকে স্বয়ং দেই ছিদ্রে পতিত হইতে 
হয়। দয়ালু ব্যক্তি সর্ববন্ব দান করিয়া, সাতিশয় পরিতৃপ্ত 
হইলেন; তিনি আদেশ করিলেন, পরের ছুঃখ দূর কর। 
পরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, কাহারও চিত আহত হইল; তিনি 
আদেশ করিলেন; ঈর্ধ্য সাক্ষাৎ মর্মান্তিক মাঘাত। অন্যের 
উন্নতি দেখিয়া, কাহারও চিন্ত প্রফুল হইল; তিনি আদেশ 
করিলেন, উদারত। মুর্তিমান অমৃত। গ্রীক্মের পর বর্ষা, 
বর্ষার পর শীত এবং শীতের পর বসন্ত প্রাহুভৃত হইল); 
তিনি আদেশ করিলেন, পরিবর্তই কালের স্বভাব । স্থরধ্য 
যখাকালে উদিত ও অন্তমিত হইল) তিনি আদেশ 
করিলেন, উদয়ান্তই জগতের ভিভ্তিযুল। পরমপ্রিয় বন্ধু 
বাদ্ধব বা পরমপ্রীতিভাজন জনক জননী মথব! পরম প্রণয়- 
পাত্র স্ত্রী পুত্র প্রাণত্যাগ করিল) তিনি আদেশ করিলেন, 
প্রিয়বিয়োগ নংমারের ধরা । মহন! সম্পদে বিপদের মঞ্চার 
হইল) তিনি শাদেশ করিলেন, অপ্রিয়মংযেগও সংলারের 
অন্যতর গতি। প্রবল কুজুঝটিক! প্রাছুভূতি হইয়। দিন 
মুখ মহমা আবৃত করিল; হিনি আদেশ করিলেন, কাহারও 
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দিন সমান য়ায় না। অতএব অদিন বা অপময় হইলে, 
সু বা বিষণ হইও না। 

ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে সর্ববদ। এই রূপে ঈশ্বরের আদেশ 
বাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছে । লোকে ধীর ও স্বম্থচিন হইয়া, 
প্রকৃতির অন্ুলরণ করিলেই, তাহ! জানিতে পারে । কোন 
বাক্তি শোকে ও দুঃখে রোদন করিয়া উঠিল। তিনি 
সমিতিরূপে অনোর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ স্বীয় আদেশ বিধান 
করিয়া কহিলেন, তুমিও উহার "দুঃখে ছুঃখী হও । 

আদিপবর্বঘ সমাপ্ত । 

(উজ চার 
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গরথম অধ্যায়। 

সংসার-নিন্দা। * 

(নদ কহিলেন, দেবরাজ ! আমি আপনার নিকট 

8বর উপদিঘট এই আদিপর্বব বা ঈশ্বরপর্বৰ রে 

করিলাম । সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইহ শ্রবণ 

করিলে, পরমপুরুষ পরমাত্মায় অকৃত্রিম অনুরাগ লমুদ্ূত 

৪ পরম মস্থায়ী সংসারে পরম বিরাগ প্রান্ৃভৃত হইয়া, 

নর্বাণমুক্তির দ্বার প্রশস্ত এবং পরমপদ প্রাপ্তি সংঘটিত 

করে। 

এক্ষণে আর কি বলিন, শনুগ্রহপূর্বক আদেশ করুন।, 
খুন, মংমারে মত্কথার ন্যায কথা নাই এবং সদনুষ্ঠানের 
গ্যায়। অনুষ্ঠান নাই। চন্দ্রের জ্যোতম্া, হৃধ্যের কিরণ 

অগ্নির, প্রতিভ ভা পা রর 

কিন্ত নত্কথা অন্তরের শগ্ধকাঁর দুরীকৃত করে। | মালতী- 
খালা ঘেমন ব্যভিমাত্রেরই মনোহরণ করিয় | থাকে, সহ 
কথাও তদ্রপ লে লোকমা াত্রেরই, স্বদয়গ্রাহিণী। উহাতে 

ত আযুতের সন্নিধন করিয়াছেন | এইজন্ত উ উহ শ্রবণ 
৩5 
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মাত্র জীবন অতিগাত্র উল্লসিত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ 
আপনার ন্যায়, সৎ ব্যক্তির সহিত সদালাপ সংসারে 

তান্তলত সৌভাগ্য । প্রার্থনা করি, আমার যেন জন্ম জন্ম 
এইপ্রকাঁর সৌভাগ্য লাভ হয়। 

দেখুন, হত দগ্ধ অসার মংসারে কি আছে ৭ কেবল 

পাপ মাছে, তাপ মাছে, ভয় আছে, সংশয় আছে, ক্ষয় 

আছে, লয় আছে, বিষ আছে, মৃত্যু মাছে এবং শান্তি ও 

হুথের নামমাত্র আছে। এ দেখুন, গৃহে গৃহে যেন অগ্নি 
লাগিয়াছে, ছথবা আরও কি ভয়ীবহ বিপৎপাঁত হইয়াছে, 

এইরূপ ভাবে গৃহিমাত্রেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, ইতস্তত; 

আতিত্রস্ত নিচরণ করিতেছে । কাহারই শান্তি নাই, স্বস্তি 

নাই ও মুখ নাই। ইহার কারণ কি? 
এ দেখুন, লোকে মর্থকেই পরমাথ” ভাবিয়া, একমাত্র 

তাহারই অন্বেষণে ধাবমান। দিন নাই, রাত্রি নাই, 

শশান নাই, প্রান্তর নাই, গহন নাঁই, গহ্বর নাই, সাগর 

নাই, পর্ববত নাই, সকল সময়ে সকল স্থলেই লোকে অথের 

অন্বেষণে স্বতঃ পরতঃ যত্রবান্। হায়, কি নিবুদ্ধিতা ও 

আশ্চর্ধ্য দেখুন! প্রাণ অপেক্ষা সংসারে গআীতিময় ও 

প্রেমময় কিছুই নাই। কিন্তু মামান্য অর্থের জন্য তাদৃশ 
অসামান্য প্রাণবিমর্জনেও কাহারই প্রায় পরাজ্ঝখতা 

দেখিতে পাওয়া যায় ন। | 

পণ্ডিতের বলেন, অর্থ লক্ষমীর পুভ্র। কিন্তু লক্ষী 

অতিছুর[চারিণী। নীচ পথ না হইলে, ইহীকে প্রা 
হওয়া যায় না। ইনি সাধু ও মচ্চরিত্রকেও ত্যাগ করিয়া, 
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শ্রগাধূ মনচ্চরিত্রের মাশ্রয় গ্রহণে কোন মতেই সং কাত 
হন না। এ দেখুন, সংসারে চগ্ডালের গৃহে মনের অভাব 
নাই। কিন্তু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গ অনশনে জীবন 
যাপন করিতেছেন। ূ 

এ দেখুন, সংশ্ারের বিষম অনবস্থা দেখুন। যাহার, 
কিছুমাত্র অভাব নাই, তাঁহার কিছুমাত্র সুখ নাই। ধনীর 
গ্রামাদে যেমন, দরিদ্রের ' কুপীরেও তেমন অশান্তি ও 
অস্বস্তি যেন মুর্তিমান্ বিচরণ করিতেছে । একজন বিদ্বানের 
যেমন ও একজন মূর্থেরও তেমন রোগ শৌক ও বিষ।দ 
গবগাদের সীমা নাই। গৃহীরও যেমন, উদামীনেরও 
তেমন, মৃত্যু হইয়া থাকে । বালকেরও যেমন, বৃদ্ধেরও: 

তেমন, মোহাবেশ সংঘটিত হয় । এমন ঝ্ক্তি নাই, যাহার 
গতন নাই ও ক্ষয় নাই; এমন ক্রিয়া নাই, যাহার মোহু- 
করিতা নাই; এমন দেশ নাই, যাহার পিচ্ছিলতা নাই। 
এই রূপে সংসারের সর্বত্রই বিপদ জাল বিস্তু ত রহিয়াছে, 
অঙ্ঞানের দ্বার যুক্ত রহিয়াছে, অধর্মের প্রভূত্ব প্রবল, 
গ্রচলিত রহিয়াছে এবং পাপ তাপ যেন মূর্তিমান হইয়া 
বিচরণ করিতেছে। 

বিপদে ধৈর্যা, সম্পদে ক্ষমা) সগবিষয়ে অনুরাগ এবং 
গরমাথে প্রসক্তি এই কয়ঠী মহাত্নার লক্ষণ। কিন্ত 
ঘংশারে এরূপ মহাত্ব! কয়জন আঁছেন? সকলেই বিপদে 
অধৈর্য হয়, সম্পদে উদ্ধত ইয়, তাস বিষয়ে আসক্ত হয় 
বং পরমাথে পরাজখ হইয়া, একমাত্র স্বার্থে প্রমুখ 
ইইয়া থাকে। 

রী 
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এ দেখুন, রোগের উপর রোগ ও শোঁকের উপর 
শোক গাপতিত হইতেছে । এ দেখুন, ভোগের উপর 
রোগ আক্রমণ করিতেছে । এ দেখুন, ক্ষুধা ও অনশন 

একত্রে বাম করিতেছে । যে দরিদ্র, যাহার কিছুই নাই, 
তাহার ক্ষুধার সীমা নাই; আবার, ফেধনী, কোন দিকে 
কোনরূপ অভাব নাই, তাহার ক্ষুধার লেশ বা অগ্মান্ট্ে 
ইয়ন্তা নাই। 

যেখানে ধর) দেইখানেই জয়; যেখানে সত্য, সেক 
খানেই শান্তি; যেখানে উদ্যোগ, সেইখানেই লক্ষী: 
যেখানে পুণ্য, সেইখানেই স্বর্গ ; যেখানে মমতা, গেই 
খানেই ঈশ্বর; যেখানে নৈরাগ্য, মেইখানেই মুক্তি; 
যেখানে সাদনুষ্টান, সেইখানেই আত্প্রধাদ ; যেখানে 
বাসনা, মেইখানেই বন্ধন; যেখানে আলস্য, সেইখানেই দুঃখ: 
যেখানে অনাচার, সেইখানেই অলক্ষমী এবং যেখানে অধর্ধ 
সেইখানেই অসৌভাগ্য। এই সকল জানিয়া গুনিয়া৭ 
'মংসারী লোকে বিপরীতে পদার্পণ পূর্বক 'শতিমাত্র আম 

অনুভব করে। এ দেখুন, পাপ মংশারে এরূপ সপে 

ঘেন দিন দিন বৃদ্ধ হইতেছে। 

এ দেখুন, জন্মিলেই মরিতে হয়, ইহা সকলেই জানে। 
কিন্তু মৃত্যুর পর কোথায় যাইতে হইবে, তাহা কেহষ্ 
চন্তা করে না। লোকে কিজন্য জন্মে ও কিজন্যইব! 

মরিয়া! থাকে, তাঁহাও কেহ চিন্তা করে না। যদ চিন্ত! 

করে, তাহা হইলে, জীবনের প্রকৃত শখ জানিতে পাবে। 
আরও দেখুনঃ সকলেই প্রাথনা করে, আপনার জীবন 
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দীর্ঘ হউক। কিন্তু কার্ধ্যে তাহার বিপরীত করিয়া থাকে । 
শা এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, যাহাতে ক্ষণ-বিনশ্বর 
জীবন শারও ক্ষণবিনশ্বর হইয়! থাকে । এ বিষয়ের শত 
শত দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কেহ উদ্বদ্ধানে, কেহ জলে, 
কেহ অনলে, কেহ যুদ্ধে, কেহ বিবাদে, কেহ বিসগ্রয়োগে 
এই রূপে নানাপ্রকারে আপনার জীঙন অকালে নষ্ট 
করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া, আঁপনার প্রাণ 
নট করিল, অন্যান্যের! তাহাকে .তাহার অদৃষ্ট বা। দৈব 
বলিল। ইহা অপেক্ষা নির্কদ্ধিতা আর কি আছে বা 
হইতে পারে? 

যে ন্যক্তি াপন! আপনি চেষ্টা না করে, ঈশ্বর | 
তাহাকে অন্ন দেন না। যাহার উদ্যোগ নাই, তাঁহাকেই 
দৈবের দাঁপ হইতে হয়। যাহার ভবিষ্য জ্ঞান নাই, আনৃষ্ট 
তহারই প্রভূ হইয়া থাকে। যাহার পরোক্ষজ্ঞান নাই, 
তাহাকেই গর্দভাঁদ্র ন্যায় বৃথা জীবন যাপন করিতে হয় । 
বাহার তত্বজ্ঞান নাই, তাহাকেই স্বার্থের জন্য বিব্রত ও 
হন্যের উপামন| করিতে হয়। যাহার যুক্কিজ্ঞান নাই, 
তাহাকেই পদে পদে কাক ও কুর্রাদির ন্যায়, বিষম 
শাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এসকল সিদ্ধবাক্য, সন্দেহ নাঁই। 
কিন্ত নংসারে কয়জন ইহা বুঝিরা থাকে ? বুঝিয়! থাঁকে 
শা বলয়া, ছুঃখেরও মীমা নাই। লোকের এক দিকে 
এন আয় হয়। শত দিকে তেমন ব্যয় হয়; এক দিকে 
“মন সঞ্চয় হর, শত দিকে তেমন ক্ষয় হয়; একদিকে যেমন 
পা হয় শত দিকে তেমন ক্ষতি হয় এবং এক দিকে মের্মন 
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বৃদ্ধি হয়, শত দিকে তেমন হ্রাস হইয়া থাকে । ইছাই 
সংসারের যেন নিয়ম হইয়াছে। পরমাথে? দৃষ্টিবিরহ ও 
স্বাথে বিপুল আগ্রহ, এইছুই মহাদোষই এ নকলের 
কারণ। 

স্থত কহিলেন, হে খাষিবর্গ বৃহস্পতিশিষ্য মহীভাগ 
বেদ এই বলিয়া বিনিবৃত্ত হইলে, দেবরাঁজ সুমধুর বাক 
তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞান! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

আস পাস 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সমিতি বা সহানুভূতি । 

দেবরাজ কহিলেন, ব্রক্ষন ! আপনার উপদেশ সকল 
অসমুদ্র-সস্ভুত রত্ব স্বরূপ, এবং মকল কালে সকল 
স্থলে মকল লোঁকেরই সমান উপকারী ও উপযোগী । 
আতএব পুনরায় কীর্ভন করুন, সমিতি বা সহানুভূতি কাহাঁকে 

বলে এবং সংসারে তাহার প্রয়োজনই বাকি? দেখুন, 

আপনি যে ঈশ্বরবিষয় কীর্ভন করিলেন, তাহার তুলনা 
নাই। উহ! শুনিয়া, আমার অন্তরাত্বা স্বশীতল হুইল । 
এইজন্য বারংবার শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ হই. 
তেছে। আপনি অধুন! অনুগ্রহপূর্ববক ঈশ্বরের অন্স্থরূপ 
ধর্্মাবিষয় কীর্তন করুন। গুনিয়াছি, স্ুযের্র প্রতিদিন 

উদয়াস্তে তাহাদেরই জীবন বৃথা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যাহার 

সংকথায় সময় অতিবাহিত না করে। পরমাথপ্রর্গ 

অপেক্গা সৎকথা আর কি আছে? যেখানে এইরূগ 
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ঘহকথার মালোচন| হয়, শুনিয়াছি, দেই স্থানই তীর্থ, সেই 

নই ধমক্ষেত্র, সেই ন্থানই দেবাঁয়তন, সেই স্থানই স্বর্গ 
এবং দেই স্থানই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ সাধু- 
ব্মল ও মদ্দেকগতি ভগবান্ সত্যপুরুষ পরমাত্মা! স্বয়ং 

তথায় সর্বদ! সন্নিহিত থাকেন, এবং সদ্বিষয়ের বক্তা ও 

শ্রোতা উভয়েরই অশীম কলাণ বিধান করেন। এ 

বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। অতএব .আপনি পুনরায় 

মত্কথার অবতারণা করুন। সময় ও জীবন মফলে অতি- 

বাহিত হউক । 

বেদ কহিলেন, দেনরাজ ! অবধান করুন । 

যে ব্যক্তি অনোর ছুঃখ স্খে দুঃখ সখ অনুভব করে এবং 

তাহার প্রতিবিধন ও সমৃদ্ধি সম্পাদনে প্ররু হয়) ঈশ্বর 

তাহারই অনুগত এবং তাহারই হৃদয়ে শান্তিহখ সর্ধদ। 

বিরাজমান হয়! পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবের হৃদয়েও 
এইপ্রকার সমিতি লক্ষিত হয়। কোন পশু বা পক্ষী 
জালে বা অন্যবিধ বিপদ্দে পতিত হইলে, তদীয় সহচাঁরী 
অন্যান্য পণ্ড ও পক্ষীগণের যাতনার এক শেষ উপস্থিত 

হয়। তাহারা চীৎকার বা অন্যপ্রকারে মেই যাতনা 
প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ, সংসার যেরূপ পিচ্ছিল 

স্থান এবং ইন্দ্রজালের ন্যায় যেরূপ বিড়ম্বনাময়, মায়ার ন্যায় 

যেরূপ চাতুধ্যময়, ছায়ার ন্যায় যেরূপ শূন্যময়, মরীচিকাঁর 
খায় যেরূপ ভ্রমময়) সান্নিপাতিক বিকারের ন্যায় যে 

কূপ সর্বদোষময়) হ্বরার ন্যায় যেরূপ প্রস্নাদময় এবং 

উন্মাদ রোগের ন্যায় যেরূপ আত্মন্রংশমন্ন; তাহাতে 
ও 
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ছুখেশোকে পদে পদে পতিত হওয়া অসস্তধ মহে। সেই 
জন্য ঈশ্বর ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, 
সংনারের সর্বত্রই এই মশ্ব-ভির(১) প্রাছুর্ভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়। মহধি অঙ্গিরা কহিয়াছেন, সম্বত্তির উচ্ছাস ও 
প্রতিভামই সংসার এবং মম্বতিই আলোক ও অন্ধকারের 
উপাঁদান। দিবাকর শতিদুূর মাকাশে সমুদিত হইলেন। 
পদ্মিনী তৎক্ষণাৎ প্রফুল হৃদয়ে স্বীয় স্বকুমার বদন বিকপিত 
করিল এবং মধুকর দর্শনমাত্র অতিমাত্র মাহলাদিত হইয়া, 
মনোহর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। এ সমুদায়ই সম. 

বৃত্তির পরিণাম বা প্রতিভান। যে ব্যক্তি এইরূপ ও 
অন্যরূপ দৃষ্টান্ত সকল দর্শন করিয়াও, সমিতির অনুসরণ না 
করে, অথব1 যে ব্যক্তি তাহাতে বঞ্চিত, তাহার হছদয় নাই। 
অথব! যদ্রি হৃদয় থাকে, সে হৃদয় মনুষ্যহৃদয় বলিয়া গণনীয় 

নহে। সেব্যক্ভি প্রণয় ও বন্ধৃতা উভয় বিষয়েই অন্ধ। 

তাহার পক্ষে আলোক ও মন্ধকার উভয়ই মমান। তাঁহার 

জীবন জড়ের ন্যায় হর্যবিকাসপরিশূন্য। সে ব্যক্তি সখের 

সময় মুখ বা আমোদে আমোদ প্রাণ্ড হয় না। অন্োর 

স্বথ নিজের স্থুথ বদ্ধিত করে, যেব্যক্তি এই সিদ্ধ সিদ্ধান্ত 

অবগত নহে) সে পণ্ড অপেক্ষা! অধম, সন্দেহ নাই। ভাবিয়া 
দেখিলে, স্রম্প্$ প্রতীতি জন্মে জড় জগতের সমুদয় পা. 

ই হর্ষের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। সম্বত্তির অনুপ? 
করিলে, সেই হর্ষের অনুভব সংঘটিত হয়। 

সপ 
শট পাপা ও পপাপপাপীসপিপ শশা ২. পপি পিপি বশী শশা নিশি পপি শশা োস্পপীিসীিিটিট ৩ পি তত পতি শপ শিশ্ন পচ পাস শাস্পিপপাপাপোপাপ প্লাজা পপ পাপী পসরা 

(১) অর্থাৎ মৃহাম্ভূতি। 
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পূর্বে পিভামহ ভীক্ঘ মৃগয়াগ্রসঙ্গে তপোবন উপদ্রুত 

টরিলে, ভয়চকিত মৃগ ও বিহঙ্গমগণের নিবিড় কোলাহলে 
হাঁ ধ্যানভঙ্গ আপতিত হইলে, মহাতপা কণ ধীর 

পদে তদীয় মকাশে সমুপস্থিত হইয়া কহিয়াঁছিলেন, বত্ম ! 

॥ তপোবন, ঈশ্বরের পাক্ষাৎ আবামগৃহ এবং মতা ও 

র্াদি অভ্যাসের পবিভ্র ক্ষেত্র। অতএব তুমি সত্ব 

নুর্ধাণপরিহার-পূর্র্বক শান্তভাব বলম্বন কর। যাহাতে 

গন্যের প্রাণহানি সংঘটিত হয়, সেই ধনুর্বাণ ঈশ্বরের 

চপ্সিত নহে। তিনি মৃত্্যর জন্য সংসারের সৃষ্টি করেন 
|ই। অন্ত ও শান্তি তাহার প্রকৃত স্বরূপ, আলোক 

ও নিত্য বিকাপ তাহার স্বভাব এবং পালন ও স্থাপন তাহার 

তি। অতএব যদি বিশিষ্ট রূপে তদীয় উপাপনায় অভি- 
[যী হও) তাহা! হইলে, এ সকলের পরিচর্যা কর। 
£গোবন সাক্ষাৎ ভৃম্বর্গ ও ঈশ্বরশিক্ষার মাধম| এখানে 
হংদা নাই, দ্বেষ নাই, শক্রুতা বা ভেদবুদ্ধির অবলর 
[ই। যেহেতু, ছিংস। দ্বেষ প্রভৃতি ঈশ্বরের ঘুণিত ও 
্জন্য ঈশ্বরভক্কের একান্ত পরিহার্যয। শান্ত তাবে 

নচরণ করিলে, পরমাত্নার প্রপাদ-শ্বরূপ যে অমৃত ও 

গম লাভ হয়, হিংসা ও দ্বেষ তাহার ক্ষয় সাধন করে। 
ান্যের স্্ধ ও ছু$খে কপটলেশপরিশূন্য তদৃভাবনাই(১) 
ঠাত্মার প্রধান উন্নতি। কারণ, ঈশ্বরের অননুভাব্য মায়া- 
শৈ সংসারের যে আবস্থাবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহাতে, 

মান শখ, সন্তোষ বা সম্পত্তি দকলেরই ভাগ্যে সন্তব নহে। 
(১) অর্থাৎ স্বুখছুঃখবোধ কৰ।। 

আসি 



৮০ পশাপপীপিশীি সনি শি 

স্পপাপীশীশ পপীশিশাপস্পীপিসপশী শত শীাটিট শশী শী শী পিপিপি 

২৪২ যধোগভাঁরত । 

যে বাক্তি অতিক্ুদ্র পিপালিকাদিরও. অতি মামান্য ব্লেশে 
ব্যথিত অথবা কীটাণুকল্প (১) ইতর প্রাণিরও সামান্য হধে 

আমোদিত হয়েন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বরজয়ী_ মহাপুরুষ। 
অবস্থাবিশেষে বেদনাও হর্ষের কারণ হুইয়! থাকে, আবার 
অমৃতও বিষরূপে পরিণত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে 
বিরল নহে। ্ 

অথবা আনন্দ বা নিত্য সখ পরমাত্মার স্বরূপ। 

মনুষ্য তাহার বিরুদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত হইলেই, স্বয়ং 
বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি তুমি সকলের 
বরণীয় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছ। অতএব সাক্ষাং 
ঈশ্বরের প্রতিকৃতি অথবা! পালনী শক্তি। শুদ্ধ মনু 
রক্ষা তোমার ধন্ম নহে । মনুষ্ের ন্যায় ইতর প্রাণিরও 

পরিপালন পরমকর্তব্য। যেহেতু, সংসারের কোন 

পদদার্ঘই পরমাত্মদত্ব-পরিশূন্য(২) নহ্থে। মনীষিগণ কহিয়া 
ছেন, সকলকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করাই সাধুজ্য মুদ্ভি 
বা বৃহ্ধভাঁবের চরমনীম1 | বস্তগত্যা, সংলার যেরূপ বিপুল 
অনর্থপরম্পরায় পরম পূর্ণ, তাঁহাতে এরূপ. আত্মভাব ব 
মমদর্শিত। নিরাকৃত হইলে, কোঁন কালে কোন রূপে পদ 
লাভ কর! সাধ্যাঁয়ভ নছে।যদি আত্মার সুখনমৃদ্ধির অভিলায 

থকে, অন্যের সুখসাধনে সযত্ব হও। এই দিদ্ধবাঁকা 

সর্বদা স্মরণ কর! কর্তব্য। স্বয়ং অসুখী হইলেও, পরকীয় 
সুখের অন্তরায় হওয়া বিধেয় নহে। কেননা, 2 

(১) অর্থাৎ পর্মাণুবৎ চক্ষুর অগোচর অকিক্ষুত্র কীটের স্তায়। 

(২) অর্থাৎ সকলেই ঈশ্বরের স্বর্নপ। 



বিরাটপর্ক। ২৪৩ 

থেদান্রণা, তাহা নিজে অনুভন পূর্বক শ্বগত হইয়াছ। 
পরের অসুখ দেখিলে, সাধুর তন্তঃকরণ তৎক্ষণাৎ ব্যথিত 
হইয়া উঠে এবং ব্যথিত হইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহ।র নিরা- 
করণে প্রবৃত হয়। কেননা, প্রকার নিরাঁকরণে 
থে শনির্ববচনীয় সুখের উদ্ভব হয়, তাহার তুলনা নাই। 

নরপাতি শবলাশ্ অগ্রান চিত্তে বিশ্বজিৎ যক্জশ্থলে দরিদ্র 
দিগকে সর্ববন্বদীন করিয়া যে, স্বয়ং নিঃস্ব হইয়াছিলেন, 
এরূপ আনন্দই তাহার কাঁরণ। তদীয় 'মহিষী একদা 
গশশন জন্য দারুণ ক্লেশে নিরতিশয় ব্যাকুল ইইয়া, রোদন 
কধিলে, তিনি মুছুবাঁক্যে কহিয়াছিলেন, তুমি সুখের সময় 
ক্রন্দন করিয়া) অনর্থক আত্মার মুটতা প্রকাঁশ করিও না। 
তাবিযা দেখ, একজনের শিঙ্পোদরপরিতৃপ্তির জন্য পৃথিবীর 
টি হয় নাই। ভাগ্য বশতঃ যদি কেহ অধিক ভক্ষ্যভোজা 
প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অন্যের অধিকার আছে, এইরূপ 
বিবেচনা করিয়া, আত্মার হিতার্থে যাবশুপ্রয়োজন স্বয়ং 
রক্ষা ও অবশিষ্ট যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত করিবে। যেহেতু), 
ঈশ্বর লাধারণের প্রস্থৃতি। (১) তৎসম্বন্ধে প্রাণিমাত্রেই, 
পরস্পর সোদর ভাবে সন্গিবদ্ধ। সত্যযুগে সৃষ্টির প্রারস্তে 
গ্ররৃতি এইপ্রকার সৌভ্রাত্ররত্রে বিভৃষিত হইয়াছিলেন। 
তখন পৃথিবী সাধারণের সমানস্বত্বাম্পদীভাবে সংক্লিউ ও 
উজজন্ত মকলেই সমান স্বখের অধিকারী ছিল। ভেদ: 
ধর আনভিভাব বশতঃ ব্যবহারিক সম্দ্ধের শৈথিল্য ও. 

তঙ্গিবন্ধম আত্মবুদ্ধির উপচয় হওয়াতে, কাহার হৃদয়গৃহ 
(১) -অর্থাৎ জননী. 
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সকল খের মূলস্ুত্রস্বরপ সন্তোষ-রত্বের অযুতময়ী 
গ্রতিভার বহিভভূতি বা পরমানন্দময় ব্রদ্মভাবের অনাপ্র(ত।১) 
ছিল না। 

ফলতঃ, উল্লিখিত ভ্রাতৃভাঁব পরিবুৎহিত(২) সমদর্শিত। 
সহকৃত সপ্বত্তির পরিচর্য্যা করিলে, সামান্য তুণ লতাঃ 

অভিলাষ পুরণ ও আদেশ বহন করিয়া থাকে । তপস্ষিগণ 
এই মন্বন্থির নিতান্ত অনুগত। এইজন্য, সংসারী অপেক্ষা 
সকল বিষয়ে তাহাদের পৌকর্ধ্য ও দাঁধনগার সর্ধথ 
প্রশস্ত এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজনমিদ্ধি ও অতাবপুর্তির 
উপায়যোগও সর্বতোভাবে শ্রসম্পন্ন। এক জন সামানা 
সংসারী সমস্ত দিবা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও, স্বীয় 
উদর.পুরণ-সাধন শামশ্রী-সম্তারের(৩) সমাবেশ করিতে 
অমমর্থ হয়; কিন্তু এক জন সামান্য তপন্বী ভিক্ষা-কপাল 

হস্তে ক্ষণমাত্র বিচরণ করিলেই, তীয় আহার-পর্য্যাপ্তির 

অনদ্ভাব হয় নাঁ। মদীয় শিষ্য বেদশিরা একদ1 ফলকুন্তম 

আহরণার্থে অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন পুর্ববক 

সহসা কুটগর্ভে(৪) পতিত হইলে, এই সম্মুখচর হস্তী মাতা 
তাহারে তৎক্ষণাৎ শুণ্ড দ্বারা উত্তে।লন করে। তপোবনে 

ঈদৃশী ঘটনা অসস্ভব নহে। এখানে দিংহ্ব্যাস্া্দি শ্বাগদ 
সকলও সমিতি মহায়ে পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব-পরিহার*পুরঃ- 

সর অন্যোন্যসেবায় প্রবৃন্ত হয়। 
শুদ্ধ তপোবন নহে, লোকালয়েও পশু পক্ষীগণের 

সাপটি যেটি শপ পপ পপ পাশপাশি শী শা শসপ্প্সী সস পিপলস পাপ সপ শিপাপি পিপি 

(১) অর্থাৎ অবিষমীভূত। (২) পরিবদ্ধিত। (৩) সমূহের । 
(৪) যাহা সহস। গর্ত বলিয়া বুঝায় না। 
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গমিতিসাধ্য এইপ্রকার আসক্তি ও প্রসক্তির দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বলিতে কি, সনাতন পুরুষ 

গরমাত্বা াংমারিক তানলয় স্থিতি(১) বিধান জন্য তাহার 

উপাদানমূলে এই সন্ন্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহাঁতপ! 

তরত মুনির পরিপালিত মৃগশিশুর পরমপরিচিত আত্মীয় 

ভাব তদীয় তপঃসিদ্ধির দৃষ্টান্ত বলিয়া যদিও বিম্ম- 

য়ের বিষয় হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু খবর প্রভৃতি 

ইতর-জাতিক ব্যক্তিগণ পশু পক্ষ্যাদ্দি ইতর জীবে যে অকৃ- 

ত্রিম-প্রণয়-বিজুম্তিত(২) নির্শাল বিঅন্ত।৩) লাভ করে, 

তাহা সকলেরই বিশ্ময়াবছ) সন্দেহ নাই। মানুষ স্বভাৰতঃ 

সুলদর্শী ও স্থুলবুদ্ধ। সেইজন্য তাহার বিস্ময় ও সন্দেহ- 
বৃত্তির একান্ত প্রপার(8) লক্ষিত হয়। সেইজন্য, সে কোন 
শভিনব বিষয় অবলোকন করিলেই, হৃতচিন্ত ও নষ্টবিত্তের 

ন্যায়) গাঢ়তর অন্ধকারে অবগাহন ও অন্ধের ন্যায় পরি- 

ভ্রমণ করে এবং ইচ্ছা করিয়া, বিজ্ঞাদের দ্বার রুদ্ধ করিয়। 

থাকে। সুতরাং মে কোন কালেই জানিতে পারে না যে; 

ন্সভিই এপ্রকার বিজরন্তের হেতু। 
বল! তোমার পিতামহস্বঅরেয়(৫) সৃরথরাঁজ শিশু- 

কালে গ্রামাদেপরি ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে 
এক যবীয়ান কপোত শ্রোন-মুখ হইতে পরিভ্র$ট 
হইয়া, সহস1! তাঁহার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। 

শ্েনভয়ে এ কপোতের চেতনারৃত্তি একান্ত আচ্ছন্ন 

(১) তানলয় স্থিতি অর্থাৎ সর্ধাঙ্গীন স্থিতি। (২) গ্রকাশিত। 
(৩) বিশ্বাস। (৪) আধিক্য। (৫) পিতামহের ভগিনীর পুত্র। 



২৪৬ বিবাটপর্ব। 

হইয়াছিল। স্থতরাং) সে ক্ষমতা ও সুযোগ সত্বেও 
নেই অপরিচিত মানুষক্রোড় পরিহার করিল না। নিতান্ত 
বিশ্বন্তের ন্যায়, ধীর পদে শয়ন করিয়া, আনন্দনিনাদ 
করিতে লাগিল। শিশুও স্বভাবসূলভ কৌতুহল বশতঃ 
তাহারে পরিত্যাগ না করিয়া, আত্নির্বিশেষে পরিপালন 
আরন্ত করিলেন এবং ক্ষুধার সময় শাহার, রোগের সময় 
ওষধ ও ক্লেশের সময় সান্ত্বনা প্রদান এবং ক্রীড়ার সময় 
সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিয়া, কালনহকারে তাহার এরূপ 
নিঅন্ত সম্পাদন করিলেন যে, সে বিমৃক্ত(১) হইলেও অন্যত্র 
গমন বা পলায়ন করিত না! । ছায়ার ন্যায় সর্ধদ| তাহার 
অন্ুদরণ ও ভূত্যের ন্যায় পার্থে পরিবর্তন করিয়া, মক. 

লেরই বিম্ময় ও কৌতুক সমৃ্পাদন করিত। 

তুদ্দিতীয় অধ্যায়। 
আনন্াস্বরূপকীর্তন। 

কণ কহিলেন, তাত! এই ব্যাার অবলোঁকনে ক্রমশঃ 

বয়োবৃদ্ধ স্থরথ বন হইতে উগ্রপ্রকৃতি পশুদিগকে আক্রমণ, 

পূর্বক আনয়ন করিয়া) উল্লিখিত রূপে লালন ও পোষণ 
করিতে লাগিলেন এবং অল্পদ্িনমধ্োই তাহাদের পরিচিত 
ও বিশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে অলৌকিক-শক্তিধর 
বলিয়া, লোকমধ্যে তাহার বিপুল প্রতিপঞ্তি প্রান্ত হইল। 
কিন্ত তিনি তাহাতে কিছুমাত্র অভিমান বা আসুক | 
সপ সস লি 

(১) অথাত ছাড়িয়া দেওয়া । 
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তথব] অণুাত্র গ্রাতিভীন(১) প্রকাশ করিতেন মা। প্রত্যুত। 

(লোকের বুদ্ধি বিদ্যার তাদূশ অবিদুরত্ব২) দর্শন করিয়া, 

নিরতিশয় অনুকম্পিত ও আহত হুইতেন। এইজন্য) স্বয়ং- 

প্রবৃত্ত হইয়া, সমাগত কৌতুকদশা বাক্তিদিগকে সর্বদা 
এই বলিয়া উপদেশ করিতেন যেয়ে ব্যক্তি পরমাত্মার 

আনন্দস্বরূপ অবগত) সে কখন ভীত হয় না। সে স্থাবর 

জগগম পদার্থমাত্রেই উল্লিখিত আননস্বরূপের প্রতিভা 

পরিদর্শন ও পরিকলন পূর্বক অনায়াসেই সমস্ত জগৎ 

বশীকৃত করে। এই আনন্দস্বরগপরিকলনই তপস্থিগণের 

তপঘ্যা) যোগিগণের যোগ, মুমূক্ষুর মুক্তি, পরমহংসের 

ঈরম গতি, এবং সাংখ্যগণের অভিলষণীয় পরম তত্ব। 

দেবগণ ইহারই প্রভাবে স্বর্গে ও অমৃতে অখণ্ড ও হাপ্রতি- 

ঘে!গ(৩) অধিকাঁর লাভ করিয়াছেন। মনুষালোক হইতে 

বাহার এই দেবস্থানে আর্ধঠিত হয়, উল্লিখিত আনন্দচর্চ 

তাহাদেরও একমাত্র মাধন।| গৃহে, অরণ্যে অথবা যত্রকুত্র 

এই আনন্দের সাধন হইতে পারে। মহাভাগ ধরব ও মহা- 
মনা গ্রহলাদ শিশুকালেই এই আনন্দ সাধন করেনঃ তজ্জন্য 

তাহাদের সিদ্ধির দ্বার ও মুক্তির দ্বার শিশুকালেই উদঘাটিত 

ও প্রশস্ত হইয়াঁছল। সাবিত্রী, দময়ন্তী ও দীতা প্রভৃতি 

যে মকল ললনা-ললামডূত রমণী-রত্বের সর্বলোকোত্তর 

পাতিবত্য গুণে সমস্ত মংসার পবিত্র হইয়াছে, তীহারাও 

্বস্ব স্বামিতে এই অমৃতময় আনন্দ মুর্তিমান্ অবলোকন 

(১) অর্থাৎ অসামান্ত বুদ্ধিমত্তা জন্য অহস্কার। (২) অর্থাৎ অন্নতা। 

(৩) অর্থাৎ বাহার কেহ বিপক্ষ নাই। 



২৪৮ ম্বোণভার। 

করিয়াছিলেন । মহাভাঁগা দ্রুপদননানী যে একদা পঞ্চ. 

স্বামির আদরভাগিনী হইয়াছিলেন) এই আননাদৃষ্টিই 

তাহার কারণ। খধধিগণ যে শীত বাত ও রৌদ্র বৃষ্টিতে 
কিছুমাত্র ক্লেশ অনুতব না করিয়া, অনশনেও অমুত সন্তোগ 

করেন এবং বন্কল বা দিগ্বমন পরিধান, পল্লব বা ভূমিশয্যায় 

শয়ন, কমণ্লু বা করপাত্রে জলপান, ভিক্ষাঁয় বা অযাচিতবাতে 

জীবিক1 সন্দিধাঁন এবং এইরূপ ও মন্যরূপ ভূরিতর ক্লেশভার 

বহন করিয়াও, কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন বা অগুমাত্রও অবদন্ন হুয়েন, 

না এই আঁনন্দপারদর্শিতাই তাহার চরম ছেতু। 

যাহার! কায়মন সর্ধবতোভাবে সম্বতির পরিচর্ধযা করে, 

তাহারাই এই আনন্দ অবগত। তাহার! ঈশ্বরকে মকলের 

স্ষ্টিকর্তা জানিয়া, সর্বত্র তদীয় তত্ব অবলোকন করে। 
তজ্জন্য ভয় তাহাদের অভয় রূপে এবং মৃত্যু অমতে পরিণত 

হয়। মনীষিগণ এই আনন্দকেই গুণত্রয়ের অতীত মনাতন 

পম্থা বলিয়া কীর্ভন করেন। উল্লিখিত-পথ-বাহী ব্যক্তি- 
মাত্রেই বিধি-নিষেধের বহিভূতি এবং সর্ববথ| বঙ্গপার-দর্শন- 

পূর্বক অমৃত ভোগ করিয়া থাকেন। মনুষ্য এই আননে। 

বঞ্চিত হইলে, জীবিত সত্বেও ম্বত্যু ভোগ করে এবং 

আলোঁকেও গভীর অন্ধকার দর্শন করিয়া, অকাণ্ডে ভয় 

শোক প্রাপ্ত হয়। তখন সংসারের কোন বস্তই তাহার 

শান্তিবিধানে সমর্থ হয় না) এবং শে বিনা কারণেই 

আঁপন! আপনি বিরক্ত ও অন্থস্থ হইয়া, অন্যের ভয় ও 
উদ্বেগের হেতু এবং স্থখ ও শান্তির অন্তরায় হইয়া উঠে। 

শাস্ত্রে এইপ্রকার লোকদ্িগকে আত্বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত 



বিরাটপর্ষ। ২৫৪ 

ধললিয়া, পুরীষ-কুণ্ডের ন্যায়, সর্ধ্বথ। পরিহীর্ধয নির্দেশ 
করিয়াছে। ইহাদিগরকে চক্ষু সত্তেও অন্ধ বলিলে, অত্যুন্তি 
ছয় না। ইহারা ধুমকেতু না হইলেও লোকজ্রোহময়, 
রৃত্যা (১) না হইলেও হিংসাময়, ইন্দ্রজাল ন1 হইলেও সর্ব" 

মোহময়, মরীচিকা না হইলেও দৃষ্টিদোষময় এবং চাটুকার 
ন! হইলেও কপটশত-রচনাময়। যেরূপ কিংশুক-কুন্ুম 
ষ্টিমধুর হইলেও, দৌগন্ধব্যতিরেকে লোঁকের বহুমান 
আকর্ষণ করিতে মক্ষম নহে, তদ্রপ তাহারাও গুণসহতরে 

শলগ্ৃত হইলেও একমাত্র পরমাত্বদৃষ্টিব্যতিরেকে' সর্ষব্ 
অনাদূত হইয়া থাকে। 

মহর্ষি শততপা কহিয়াছেন, আকাশে ঈশ্বরের আনন্দ 

অসীম ও অনন্তভাবে প্রবাহিত হইতেছে। স্ুতধ্য চক্দরাদি 
জ্যোতিষ্ষগণ তাহারই প্রভায় প্রতিভাত হইয়া, ভ্রিতৃবন 

আলোকিত করিয়। থাকে । দেবলোকে ঈশ্বরের আনন্দ 
মিরবচ্ছিনন ও নিত্য হৃখ রূপে সর্ধদা বিদে্যোতিত 

ইইতেছে। অমৃতের চিরজীবনী মনোহারিণী শক্তি তাহারই 
একমাত্র প্রসব মর্ত্যলোকে মনুষ্যহদয়ে ঈশ্বরের 
ঘানন্দ অনন্ত শাখায় বিভক্ত হইয়া, রক্তে রক্তে সঞ্চালিত 

হইতেছে। নে, দয়া, প্রণয়, আসক্তি, অনুরাগ, শ্রদ্ধা 
প্রীতি) বন্ধুতা, তক্তি, সৌহার্দি ইত্যাদি তাহারই রূপান্তর 
এবং তদ্দারাই ঘকলের স্থিতি সর্ববথা সুসম্পন্ন হইয়! থাকে। 
দাধুগণ যে বিপদে ধৈর্ধ্য, সম্পদে ক্ষমাঃ সৎকার্য্যে অনুরাগ, 

বজঞানে প্রীতি, সর্বভূতে আত্মভাব, আত্মায় আসক্তি; 
(১) অর্থাৎ মারগন্রিয়া। 



২৫৪ যোগভারত। 

মৃত্যুতে ঘৃণ! বা মাহম, জীবনে অবিশ্বীন। সংসারে অনা 
ত্বতা, দুর্বলে নুকম্প| এবং অনোর মুখছুঃখে তত্তদৃতাবম 
ইত্যাদি বিবিধ রমণীয় গুণগ্রামের চর্চা বা আলোচম 
করেন, প্রকার আননদদৃষ্টিই তাহার কারণ। কিঞ্চ 
ইচ্ছা! করিয়া বা জ্ঞাতসারে কাহারও বিদ্রোহ বা বিপ্রিঃ 
পথে প্রবৃত্ত হইও না) আপনাকে যেরূপ ভাবিবে বা 

দেখিবে, অন্যের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিবে: 
সংসারে যে ব্যক্তি ঞক জনেরও ক্রন্দন নিবারণ করে, 

সে ঈশ্বরের সন্বিহিত হইয়া, অনন্ত জীবনলাভ ও সর্বদা 
অমৃত ভোগ করিয়! থাকে, ইত্যাকার প্রতীতি উল্লিখিত 
আনন্দচর্চার পরিণাম। যাঁহাদের এই পরিণাম অতান্ত 
ব| আয়ত্ত নহে, তাহারা ঈশ্বর হইতে, অমৃত হইতে 
অভয় হইতে, আলোক হইতে, এবং সস্তোষ ও প্রধা? 
হইতে সর্বদা দুরে অবস্থিতি করে। 

হিটতষিতা উল্লিখিত সম্বভির সহকারী ধর্| এই 
উভয়ের চর্চা করিলে, দ্বিবিধ ফল লাভ হয়। প্রথমতঃ 
অন্যের ছুঃখনিবৃত্তি এবং দ্বিতীয়তঃ, তৎসহায়ে আত্মার 
উৎকর্ষবিধান। আত্মার উৎকর্ষ হইলে, জীবনের প্রধান 

কর্তব্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য স্থসাধিত .ও পারলৌকিক মঙ্গল. 
সমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবিত হয়। আত্মার ক্রমশঃ উপচীয 
মান (১) অমৃতত্বভাঁব পর্যবেক্ষণ করিলে, অনায়ামেই 
প্রতীতি হয়, ইহ সংসারে কীট পতঙ্গের ন্যায় কতিপয় দিব 

বা বর্ষমীত্র জীবনধারণপূর্ধবক চরমে অনন্ত ত্য ভোর 

5 

শি স্টেপ সপ পপ ক ৩ পাত ও এ 

(১). অর্থাৎ বর্ধমান । 



বিরাটপর্ব। ২৫১ 

করিবার জন্য উহার কৃষ্টি হয় নাই। পৃথিবী হইতে দেব- 
লোক, দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক, এবং ব্রহ্মলোক 
হইতে বৈষবলোক ইত্যাদি উত্তরোত্তর উৎকর্ষশীল লোক. 
কল্পনা তাহার নিদর্শন। যে আত্ম! পৃথিবীতে থাকিয়া 
সগ্তি ও হিতৈষিত! সহকৃত অন্যান্য সৃতি সকলের 
দেবা করে, সেই আত্মারই এগ্রকার লোক বা উৎকর্ষময় 
মমৃদ্ধিদশ! প্রাপ্তি হয়। আমি কিজন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি ; 
আমার কর্তব্য বা আচরিতব্য কিংস্বরূপ, আমি সংদারে 
আপিয়া এতদিন যে অনুষ্ঠান করিলাম, ' তাহাতে 
সেই কর্তব্য কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে, অথবা আমি যে 
পথের অনুসারী; তাহ! উল্লিখিত কর্তব্যের কতদূর আবি. 
নংবাদী এবং কোন রূপে এ কর্তব্যের হানি হইলে, আমার 

কতদূর পরত্যবায় ঘটিবার সম্ভাবনা; এইরূপ চিন্ত। কর! 
ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। | 

অতএব বৎস! তুমি ধনুর্বাণ পরিহার ও ঈশ্বরকে 
সাধারণের অন্নদাত! বিধাতা! জানিয়া, মকলের প্রতি ভ্রাতৃ- 
ভাব স্থাগন কর। যে পৃথিবী তোমারে ধারণ করিতেছেন, 
তোমার সহিত তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। 
তুমি ইহা! চিন্তা করিয়া, কখন কাহারও বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান 
করিও না। যেব্যক্তি সকলের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করে, 

ঈশ্বর কখনই তাহার অনুকূল নহেন। বলিতে কি, তাহার 
আত্মাও তাহার প্রতিকূল পক্ষে ধাবমান হয়। সে ইচ্ছা 
করিয়া, আপনার স্থখের পথ কদ্ধ করে, এবং পর. 
লোকের মুখময় দ্বার কখনই উন্মুক্ত দেখিতে পায় না। 
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এই রূপে এঁহিক ও আমুদ্মিক ম্গলসমৃদ্ধির বহিভূ্তি হইয়া 
সে অনস্ত জীবন গভীর অন্ধকারগর্তে বিচ ও শান্তির 
তাম্বতময়-ক্রোড়-পরিভ্রষ্ট হইয়া, নিতান্ত অসহায় ভ্রমণ 
করিয়া থাকে। মনীষিগণ এইপ্রকার ব্যক্তিদ্রিগকে ঈশ্বরের 
আনন্দ-স্বরূপ-বঞ্চিত বলিয়! নির্দেশ করেন। এই. আনন্দ. 
স্বরূপ নিরাকৃত হইলেই, লোকের ভেদবুদ্ধি উপস্থিত 
হয়। ভেদবুদ্ধিই সর্বমোহের নিদান। যে ব্যক্তি মোহে 
আচ্ছন্ন, সে কখন অস্থতযোগ প্রাপ্ত হয় না, এবং 

ঈশ্বরের সন্নিধানবাসের যোগ্য হইতে পারে না। যি 
ইহলোকেই মনুষ্যের সকল হ্বখভোগের পর্যযবসান বা 
পর্য্যাপ্তি হইত, তাহা হইলে, আকাশকুহৃমের ন্যায় 
গরলোক-কল্পন! একান্ত ভ্রষ্টপদ ব1 উন্ম্ত-প্রলাপের ন্যায় 
নিতান্ত অবিশ্বস্ত হইত। কিন্তু যে আত্ম! অমুতভোগের জন্য 
কষ্ট হইয়াছে, ইহলোক কখন তাহার পর্ধ্যাপ্ত হইতে 
পারে না। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, ভবিষ্য হ্থখের জন্য 
বদ্ধপরিকর হওয়। ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য । যে ব্যক্তি 
স্বার্থপরতার উদ্ভবক্ষেত্র অতিমাত্র আত্মাদর পরিহার 
পূর্বক পারলৌকিক-সমৃদ্ধি-কামনায় পরমাত্মার আনন্দ. 
স্বরূপ পরিকলন করে, তাহারই হিট অবিহ্ত ও মুক্তি 
সি হয়.। 



ঘুর্থ ৃতীয় অধ্যাঁয়। 
্ সৎকথা গ্রশংস| | 

মহধি কণু পুনরায় বলিলেন, বত্ম! উষরক্ষেত্রে 

বীজবগন করিলে, অন্ধকে বিচিত্র চিত্র প্রদর্শন করিলে, 

বধিরের নিকট মনোহর সঙ্গীত করিলে, এবং আতৃরকে 

নিয়মবিধির আদেশ করিলে, যেরূপ কিছুমাত্র ইটাপতির 

সন্তাবনা নাই; তদ্রেপ প্রতিনিবেশ (১) বদ্ধচিত্ত তরলম্মতি 

ব্যক্তিকে উপদেশ করিলেও অরণ্যে রোদনের ন্যায়, একাস্ত 
নি্ষল হইয়া! থাঁকে। কিন্তু তোমার চিত্ত সেরূপ পরি- 

পম্থি (২) মূঢ ধর্মে সংস্পৃষ্ট অথবা আত্মা সেরূপ বিসং- 
বাদ-বিভ্ন্তিত-কুট(৩)-গুণের বিষয়ীভূত নহে। দিবাঁকরকিরণ 

যেরূপ কাচাদি মহ্থণ পদার্থে অনায়াসেই প্রতিফলিত ও 

মৃত্তিকাদি স্তব্ধ দ্রব্যে অনুপ্রবেশ-বিরহিত হয়, তদ্রুপ সছু- 

গদেশ তোমার ন্যায় আলোকমম্পন্ন নির্মলচিত্ত ব্যক্তিগণে 

স্থিরপদ লাভ ও তদ্দিতর (8) ব্যক্তিদিগকে পরিহার করির! 
থাকে। বিশেষতঃ পূর্ববতন মহ্ধিগণ কহিয়াছেন। যে 
ব্যক্তি আস্তিক, শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী, নিত্রন্ধ ও স্নেহশীল 

এবং যাহার চিত্ত স্থির ও প্রকৃতি অতরল, সেই ব্যক্তিই 

উপদেশের যোগ্যপাত্র। কেন না, শুক্তি গর্ডেই 
স্বাতিমলিলমহযোগে মুক্তার উদ্ভব হইয়। থাকে। 

(১) অর্থাৎ অন্যমনস্ক। (২) অর্থাৎ বিপরীত । 

(৩) বিসংবাদ অর্থাৎ বৈপরীত্য; বিজুষ্ভিত অর্থাৎ প্রকাশিত; 

কুট অর্থাৎজুর। (৪) অর্থাৎ তদ্ব্যতীত। 
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যেরূপ নীতিতে উৎসাহগুণের সম্পর্ক ঘটিলে, 
ভূয়শী-সম্পৎ-প্রাপ্তি হয়; যেরূপ  আত্মাদর ্ ্টীয়পরতার 
অনুগত হইলে, দ্বিগুণ ফল. সম্পাদন করে ; যেরূপ 

পুরুষকারের সহিত দৈব মিলিত হইলে, এঁহিক সমৃদ্ধি সমু. 
ভূত হয়; যেরূপ অনুকূল বিধির সছিত সাধনগুণ সমবেত 
হইলে, ভূয়সী পিদ্ধি সমাগত হয়; যেরূপ অভ্ভ্যুদয়ে ক্ষমা- 
গুণের সহকারিতা৷ হইলে, লোকোতর প্রতিপত্তি প্রাছুর্ভৃত 
হয়; যেরূপ অভিমানের সছিত বিনয়ের সংযোগ হইলে, নির- 
তিশয় আত্মুগৌরব প্রাপ্তি হয়; যেরূপ সাধুতার সহিত সাধু 
তাঁর মিলন হইলে, কল্যাঁণপরম্পরা সমুদভূত হয়; তন্রপ 
সৎপান্রে সছুপদেশ বিন্যস্ত হইলে, উক্তরূপ ফলসমৃদ্ধি 
ঘটিত হইয়া! থাকে। পাত্রগুণে কালগুণ সংযোজিত 

হইলে (১)১ যে ব্যক্তি জানিয়াও যৌনভাব অবলম্বন করে, 
এবং ক্ষমতা' বা শক্ভিসত্বেওত সছুপদেশরূপ অমুল্য রত 

বিতরণ করিতে পরাগ খ হয়, তাঁহার গুরুতর কার্পধ্যদোষ 

সংঘটিত ও তজ্জন্য নিরতিশয় পাক আপতিত হইয়া 
থাকে। 

সৎকথা', স্থসংস্কত রত্বমাল! না হইলেও, তাহ! অপেক্ষা 

হৃদয়দেশ অলঙ্কুত করে) নিজ'লদ (২) সুর্টকিরণ ন! হই. 
লেও, তাহা অপেক্ষাও সমধিক আলোক বিতরণ করে; 

সিদ্ধ (৩) না হইলেও, তাহ! অপেক্ষাও সমধিক পুরুষ- 

শান্তি সম্পাদন করে; ইন্দ্রসমৃদ্ধি না হইলেও) তাহা 

(৯) অর্থাৎ উপযুক্তকালে উপযুক ব্যক্ত প্রাপ্ত হইলে। 
(২) অর্থাৎ মেঘহীন । (৩) বলকারক ওষধ। 
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অপেক্ষাও সমধিক অমৃতযোগ সাধন করে ; যোগদম্পৎ না 

হইলেও, তাহা! অপেক্ষাও সমধিক শান্তি বিধান করে; 

তভপথ না হইলেও। তাহ! অপেক্ষাও সমধিক ঈশ্বরজ্ঞান 

মম্গপাদন করে); পুরুষকাঁর না হইলেও, তাহ! অপেক্ষাও 

সমধিক সমৃদ্ধি হজন করে) দৈববল ন! হইলেও, তাহা 

অপেক্ষাও সমধিক শক্তি মঞ্চরিত করে; উদ্যোগশক্তি ন! 
হইলেও, তাহা অপেক্ষাও ভূয়পী লক্ষ্মী সমুদ্ভাবিত করে ; 
বেদমার্গ না! হইলেও) তাহা অপেক্ষাও সমধিক' ঈশ্বর সিদ্ধি 

বিধান করে; সাধন শক্তি না হইলেও তাহা অপেক্ষা ও 

সমধিক দিদ্ধি আবিষ্কৃত করে; সাংখ্যযোগ না হইলেও, তাহা 

অপেক্ষাও সমধিক তত্ব প্রস্ক,রিত করে এবং দিবাজ্ঞান না 

হইলেও) তাহ! অপেক্ষাও হৃদয় মার্জিত ও আত্মার গৌরব 
বর্ধিত করে। এইজন্য, সাধূগণের সমবায় হইলেই, 
ুক্রপক্ষনমাগমে শশিকলার ন্যায়, ভগীরথ প্রবর্তনায় 

ভাগীরথীর ন্যায়, এবং বৈরাগ্যের সমুদায় শান্তির ন্যায়, 

এই বিশ্বজনহিতকরী সংকথার আবির্ভাব হইয়! থাকে। 

পূর্বের নৈমিষারণ্যে ধ্লীিগণের যে দ্বাদশ বার্ষিকী যজ্ঞ প্রবর্তিত 

হইয়াছিল। তাহাতে, এই লগকথা, ঈশ্বরগুণের ন্যায়, 
সর্বথ| অবতারিত হইয়াছিল। মানুষের বুদ্ধি ও বিজ্ঞান- 

শক্তি অপেক্ষাকৃত উপচিত বা প্রন্ফরিত হইলেই, এই 
মবথার আলোচনায় তাহার সর্ববতোমুখ প্রবৃত্তি প্রাছুভূতি 

ইইয়া থাকে । এইজন্য দে পভা করিয়া বা গোষ্ঠীবদ্ধ 
হইয়া, অনুরূপ গুণযোগ-শালী ব্যক্তিগণের সহিত ইহার 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। অর্থ যদ্বারা আত্মার উৎকর্ষ 
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সাধিত হয়, ছদয়ের মাঁলিন্য বিদুরিত হয় মনের বিফাঁশ. 

শক্তি বর্ধিত টা বুদ্ধির ক্ষুধা নিবারিত হয় জ্ঞানের 
পিপান! শাস্তি/হয়, এবং পরলোকমমৃদ্ধিলাভ হুইয়। থাকে, 
মেই সতকথা রিমা আদরভাগিনী হইবে, তাহাতে 

শন্দেছ কি? 

শি সপ সপ 

পঙ্চম লু অধ্যায়। 
রিপুজর প্রশংস] | 

কণু কহিলেন, তাত! অদ্য গুভক্ষণে শুভ মূহুর্তে 
তোমার সহিত শুত দর্শন সংঘটিত হইয়াছে। তোমার 
প্রবৃত্তি অতিশয় প্রশস্ত, চিত্তোম্নতির সীমা নাই এবং 
আত্মাও নিরতিশয় শুভ-গুণে সন্ভতাবিত। তুমি যে 
সর্বলোক-লোভনীয় পরম-মহীরান্ সার্ধভৌম-সম্প্তি 
গ্রাণ্ড হইয়াও, সামান্য তৃণ বাঁ ধূলিরাশি জ্ঞানে তাহ! 
পরিহার করিয়াছ এবং অনুরূপ পত্বীপরিগ্রহ সংসারী 
জীবের অন্যতর স্ৃখসাধন জানিয়াও, শশান-বহির ন্যায়, 
তাহা হইতে দূরে বিনিবৃ্ত হইয়াছ; ইহাতেই তোমার 
পরমাত্মমখীন মানুষ-শক্ভতির বিলক্ষণ পরিচয় এবং সকল 
সুখের মূলস্থান, সর্বঘ লোকোত্তর বৈরাগ্যগ্ুণের সবিশেষ 
প্রতিভান প্রাছুভূত হইয়াছে। যেরূপ অরণ্য আশ্রয় 
পূর্বক ফলমূল ভক্ষণ করিলেই তপস্বী হয় না, যেরপ 
দিগৃবসন বা জটাধর হইলেই মন্ন্যামী হয় না, সেইক্লগ 
সংগ্রামে শক্রজয় করিলেই্ি প্রকৃত বীরপদগ্রাণ্ডি হয় না! 
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কিন্তু যেরূপ পঞ্চ ইন্জিয় নিগৃহীত করিলেই তাহাকে তপস্থী 
ও কর্ণত্যাগী হইলেই সন্যামী বলে; সেইরূপ খন্তরিক 
শত্রু (১) সমূহ জয় করিলেই, বীরসংজ্ঞালাত হইয়া থাকে । 
যাহাদের গৃহশত্র-পরিভবের ক্ষমতা নাই, তাহারাই বাহ 
শত্রর পর্ধযদাসে (২) প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এরূপ প্ররৃতি ঈশর- 
দিদ্ধির অন্তরায় ও আত্মবিনাশের হেতু । শান্ত পুনঃ 
পুনঃ উল্লিখিত ইইয়াছে, রিপুই মনুষ্যের প্রধান শক্র। 
তাহারা বশীকৃত হইলে, বাহ শত্রু মকল আপন! হইতে 
বিনাযুদ্ধে বা বিনাবিগ্রহেই বশীকৃত ও সর্ধথা উপকারী 
সহজ মিত্র দ্ূপে পরিণত হয়। বলিতে কি, যেব্ক্তি 
রিপুগণের জয় করে, সে ঈশ্বরকে জয় করিতে পারে। 
নমৃদায় সংসার তাহার নিজস্বীকৃত ও পরলোকে অখণ্ড 
অধিকার সংস্থাপিত হয়। মনুষ্য যাব রিপুগণের 
ঈয় না করে, তাবৎ আপনি আপনার শক্রু হইয়া থাকে 
এবং কোন কালেই দুখ ও সন্তোষলাভে সমর্থ হয় না। 
দেই রূপ, যে বাক্তি শাপনি আপনার শত্রু, সমস্ত সংসার 
সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, তাহা হইতে শঙ্কিত ও একান্ত 
উদ্বেজিত হয়। মেব্যকি, সর্প না হইলেও) দ্বিজিহব ; 
কেতু ন! হইলেও, উপদ্রেবময় ) পাঁপ না হইলেও, আত্ম, 
পানিময় ) ছুষর্্ না হইলেও, সর্ববদোষময় ; সংগ্রাম না 
ইইলেও, হত্যাময়) অমারজনী না হইলেও, হন্ধকারময় ) 
হন্ধকার ন! হইলেও, দৃষ্টিদোষময় ; দোষ ন। হইলেও, 
সর্বথা পরিহার্য্য; মৃত্যু না হইলেও মতিশস্বনীয়; কামকর্ধ 
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্ ১ রি আস্তরিফ ক শক্র অর্থাৎ ছয় রিপু। (২. ২ ) পবাজাম । 
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না হইলেও, অতি স্বণা; কপট না-হুইলেও, গ্রাহ্য; চণ্ডাল 
ন| হইলেও) অস্পৃশ্য; বিড়ম্বনা না হইলেও, ক্লেশময় ; 
মোহ না হইলেও, সর্ববন্ূঃখময় এবং সে ব্যক্তি বিষ না হই 
লেও, প্রাণহানিকর। যেরূপ সুধ্যকিরণের অন্ুপ্রবেশে 
সর্বপ্রকার আলোক, অগ্নির অন্থুপ্রবেশে সর্ধবপ্রকার তেজ, 
চন্দ্রের অন্ুপ্রবেশে সব্বপ্রকার জ্যোতিঃ) মাগরসলিলের 
অনুপ্রবেশে সর্বপ্রকার জল, মনের অনুপ্রবেশে সর্বপ্রকার 
বৃত্ি, পুণ্যের অনুপ্রবেশে সর্বপ্রকার স্খ, সুখের অনু 

প্রবেশে সর্বপ্রকার উপরৃতি এবং ঈশ্বরের অনুপ্রবেশে লমুদায় 
লোক প্রান্ুভূতি, অধিঠিতব! প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ রিপুগণের 
অনুরোধে ও. প্রবর্তনায় সর্বপ্রকার ভুঃখ আব্ভূর্তি হইয় 
থাকে। 

ফলতঃ% রিপুগণ মনুষ্যহদয়ের ছিদ্র স্বরূপ । ছুঃখশোক 

অনবরত তদ্দার প্রবেশ করিয়াঃ স্থথ ও সন্তোষাঁদ হরণ 

করিয়া থাকে । একমাত্র সংযম ব্যতিরেকে তন্বৎ ছিদ্র. 

রোধের অন্যবিধ উপায় নাই এবং তাহার1 রুদ্ধ না 
হইলেও, দুঃখ সন্তাপের নিবৃত্তি নাই। যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরকে সর্ববদ! নন্নিহিত অবলো কন অথনা তদীয় সহবাসে 

সর্বদ। অধিষ্ঠান করে; তাঁছারই সংযমবৃত্ি স্ুসিদ্ধ ও 
রিপুরূপ ছুংসাধ্য ছিদ্র সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব 

তুমি ঘর্বতোভাবে ইঈশ্বরের সন্নিহিত হইতে ঘত্বু করিবে। 
তুমি যেরূপ বিপুল অনর্থময় বিষয়সেবায় জলাগ্লি 
প্রদান করিয়াছ, সেইরূপ, লোকদ্রোহময় ক্ষত্রবৃততি বিসর্জন 

করিলেই, তোমার অভিলধিত হুখ সম্পন্ন হইবে। 
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ঈশ্বরসেবার ফুল স্থ।' 

কণ্ কহিলেন, তাত ! মহষি কৃষ্ণন্বৈপায়ন কহিয়াছেন, 

ঈশ্বর সমুদায় সংনারের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা | 
তাহার নিকট জাতি বা বর্ণ বিচার নাই। তিনি যেহস্তে 
তোমারে রক্ষা বা নিকটে গ্রহণ করেন, সেই হস্তে তুদিতর 

ব্ক্তিকেও আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। .তাহার শাস্তি- 

মঘ ক্রোড় সর্বত্র মমান ভাবে বিস্তুত রহিয়াছে। তাহাতে 
সমুদায় বর্ণের বা! সমুদায় জীবের সমান অধিকার আছে। 

জননী যেন্ধপ সমান যত্বু 'ও সমান শ্েহাতিশয় সহকারে 

সকল সন্তানের পরিপালন করেন, সেইরূপ, সনাতন পুরুষ 

পরমাত্ম। সর্ব! সমদর্শিতার বশংবদ হইয়া) মকলের পালন 

ও রক্ষ! বিধান করিয়া থাকেন। কাহারও প্রতি তাহার 

পক্ষপাত নাই। তীহার দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত । যেরূপ' 

সমুদায় নদ নদী বা অন্যবিধ জলাশয় একমাত্র সাগরে, 

গতিত হয়, সেইরূপ বিশ্বজগতের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম: 

মেই অনন্তরূপী, পরমাত্বায় অবগাহন (১) করে। অভএব' 

যে ব্যদ্ি রিপুর প্রেরণাবশংবদ হইয়া, প্রভৃশক্তি বা জাতি- 

গেঁরব অথবা পদমর্ধ্যাদা লাভ বা প্রদর্শন করিতে অভি- 

লাষী হয়, মে, ঈশ্বর হইতে ও অস্ত হইতে দুরে অবস্থিতি 

করে। 

ফলতঃ জাতি বা বর্ণ কল্পনা! ঈশ্বরের আদি, 

(১) অর্থাৎ প্রবেশ । 



২৬৪ যোগতারত্ত। 

অনুমত 'থবা বিনির্দিত নহে। সৃষ্টির প্রারন্তে সকলেই 
একবর্দ বা একজাতি ছিল। যেহেতু, তৎকালে ঈশ্বর- 
জ্ঞান লোকের অন্তঃকরণ পরিহার করে নাই এবং সক- 

লেরই মনোবৃভি বালকের হ্যায়, শিক্ষাগ্রাবণঃ কোমল, 
অমায়িক ও প্রতিভাগুণে অলঙ্কুত ছিল। স্থতরাং 

সকলেই এক-পরিবার ব| এক-হদয়ের ন্যায়, হিংসা, ছ্েষ ও 

অন্থয়া শুন্য এবং অভিমান ও মহংবৃর্তির অবিধেয় (২) 

হইয়া) ঈশ্বরসান্িধ্যে অবস্থিতি করিত এবং তাছাকেই আপ. 

নাদের একমাত্র ব্যবস্থাপয়িতা বিধাত। জানিয়, আত্মাতে 

আত্মগৌরব পরিহার করিয়াছিল। ইহারই নাম যোগ. 
সিদ্ধি বা সাক্ষাৎ পরমাত্বদর্শন এবং ইহাকেই তত্ববোধ 

শব্দে অভিহিত ও সংসাঁরপার নামে বিনির্দিষউ করে। 

যদ্দিও সংসারে থাকিয়1! সংসাঁরপার প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত 

কেশসাধ্য; কিন্তু কায়মনে ঈশ্বরের সেবা করিলেই, 

তাহাতে কৃতকার্যত! প্রাপ্তি হয়। খধিগণ এই সংসার- 
পারের নিত্য অভিলাধী। ঈশ্বরের অঙ্গ বা আনঙ্গ সাধন 

ব্যতিরেকে ইহার প্রাপ্তি হওয়া কুর্ঘট। ' তপস্তা ও 

তৎমহচরী শান্তি সেই শঙ্গ ও আসঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয়। 

এইজন্য তাহ!র1 কায়মনে সর্ববতোভাবে এই উভয়ের পরি- 

চধধ্য! করেন। বৈরাগ্য এরূপ পরিচয্যার মাধন। বানা" 

পরিহার বৈরাগ্যের স্বরূপ । যাহধরা এক বারে বাসনা- 
: পরিহারে অক্ষম, বিজ্ঞানের পথব্ভী হইয়া, ক্রমে ক্রমে 

বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ কর! তাহাদের কর্তব্য। 
; ৬০০০০০০০১১০ লা পলি পিপি পস্টিগপ পিসী পিপি এপাশ পা শাশাপিশিটি কি টি ১ পপি সপ পপ পপ পা সাব 

(২) অবশীভৃত। 
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আমক্তি-পরিত্যাগই বাঁপনা-ক্ষয়ের প্রথম সোপান বা মূল 
সৃত্র। | 

৯ তত 

গ্তটশ আট অধায়। | 
অভ্যাসের ফল সিদ্ধি । রঃ 

কণ কহিলেন, মহাভাগ! অভ্যাসবশে অতি দুঃসাধ্য বিষ- 

মও আয়ত্ত হইয়। থাকে । পণ্ডিতের! এই অভ্যাসের ঈশ্বর- 

মাধন প্রভৃতি ভূয়সী গুণসমৃদ্ধি কীর্তন করিয়াছেন। সংসারে 

ইহার ভূরিতর দৃষ্টান্তের অনদভাব নাই। পুরক, কুস্তক) 
রেচকঃ প্রাণায়াম, মমাধি ইত্যাদি যে কল বিষয় পরমার্পথ 

পরিষ্কৃত, আত্ম। শোধিত, দিব্য জ্ঞান ও দিব্য দৃষ্টি সংলাধিত, 
পারলৌকিক মঙ্গলদমৃদ্ধি হৃমম্পাদিত এবং তৎসহকারে 

পরমাত্মার সাক্ষাৎকার সংঘটিত করে) ততমমন্ত এই অভ্যা- 

গের প্রত্যক্ষ ফল। এই অভ্যাসবশে প্রকৃতিরও বিপর্যয় 

মমৃৎপন্ন হয়। যে বিষ গলাধ$করণমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশের 

সম্ভাবনা, তাহাঁও এই অভ্যাসবশে অনায়াসেই জীর্ণ হইয়া 
থাকে| অভ্যাম থাকিলে, মদ্যাদি মাদক দ্রব্যের সেবা 

করিয়া, লোকে বিচলিত হয় না। এইপ্রকার কদভ্যাসই 

মংদারির শত ছুঃখের কারণ হইয়াছে। 
অভ্যাসই মাঁয়াবিগণের মাঁয়া, অভ্যামই খধিগণের 

তপঃশক্তি এবং অভ্যানই যোগিগণের যোগবল। 

অভ্যান থাকিলে, সম্তরণ দ্বারাও নদীপারে গমন 
কর! যায়, দুরারোহ পর্ধবতাদিশিখরে আরোহণ কর! 
যায়) প্রস্তলিত তানালেঞ ভল্মাঁছি লিসলমতির আগ আগ 



৪ যোগভারত 

সলিল মধ্যেও হখে অবগাহন করা যায়, অন্ধকারময় 
গভীর গুহামধ্যেও অবস্থিতি কর! যায়, দ্বাদশ আদিত্য 
কিরণেও বিচরণ করা যায়, কণ্টকময়ী কঠোর শয্যা- 
গর্ভেও শয়ন কর! যায়, এবং এইরূপ ও'"অন্রূপ বিবিধ 

অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা যায়। লঘৃহস্ততা। ক্ষিপ্র- 

কাঁরিতা, স্থিরলক্ষা, স্থাণুশীল স্ত্তন(১), আত্মংযম, বেগধারণ) 

শূন্যে উল্লম্ষন, অশ্বর্চযযা) ব্যায়াম, ক্কধারোধ, তৃষ্তাগহন (২) 

দুরবেগ, তিরক্করণ (৩) ইত্যাদি অভ্যাসের প্রত্যক্ষ ফল। 

খষিগণ যে বায়ুতক্ষ ও অবভক্ষ হইয়া, পক্ষমাাদি যাপন 
করেন, এবং সর্ববথা শীতবাতার্দি সহনপূর্বক জলে ও 

অনলাদিতে বাঁদ করিতে পারেন, এই অভ্যাসই তাহার 

প্রধান মাধন। অভ্যানগুণে মর্ধাস্থান গুরুতর ক্লেশাদিতেও 

আহত ব! প্রাণস্থান শোকাদিতে উপদ্রত হয় না । শান্তি 

এই অভ্যাসের অপেক্ষিত। মনুষ্য শিশুকালে ক্রমে ক্রমে 

বিদ্যা অভ্যাম করিয়া, বয়স্ককালে ভূয়সী জ্ঞানরৃদ্ধি লাভ 

করে। যাহার অভ্যাস নাই, সে স্বয়ংই অনায়ন্ত। সুতরাং 

কোন বিষয়েই দিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। 

এই অভ্যাসের অন্যতর নাম শিক্ষা । গুরু শিষ্যকে 
যে দুরূহ বিষয় উপদেশ করেন, শিষ্য অভ্যানগুণে 

অনায়াসেই তাহা আয়ত্ত করিয়া থাকে । আবার, অভ্যাদ 

ন| থাকিলে, সেই শিক্ষিত বিষয়ও কালসহকারে বিস্মৃত, 

হইয়৷ যায়।' মহধি বেদশিরা শিশুকালেই সমগ্র বেদ" 

(১) অর্থাৎ অচলবৎ জড়ভাবে অবস্থান। (২) অর্থাৎ ভৃষ্ারোধ 

(৩) অর্থাত অন্তর্ধান। / 
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বেদান্ত এই অভ্যাপগ্ডণে কণ্টস্থ করেন এবং সর্ধসমক্ষে 
অনর্গল আবৃতি করিয়া, সকলের বিশু সমূতপাদ্ন করি- 
তেন। উগ্রশ্রবার পুত্র মহাভাগ স্থৃত পুরাণ ও উপ- 

পুরাণ লমস্ত অভ্যাসবলে কতিপয় কথার ন্যায়, অবলীলা- 
ক্রমে হৃদয়ে ধারণ ওবিনা আয়াসে মৌখিক কীর্তন করিয়া, 
র্বদরশী সর্বকোবিদ খধিগণেরও চিন্ততৃ্টি সম্পাদন 
করিতেন। রাজধি কুশিক চরম দশায় বিষয়সেবাপরিহার- 
পূর্বক দিবারাত্র ঈশ্বরচিন্তায় যাপন এবং মাসমধ্োে ছুই 
দিবসমাত্র শয়ন করিতেন । ধাহাদের মেধা বা স্মৃতি 
শক্তির প্রপার নাই; অভাঁদ তাহাদের প্রধান সহায় | 
অভ্যাসগুণে সমৃতিশক্িরও প্রাখয্য সমুদ্ভূত হয়। 

বস্তুতঃ অভ্যম সকল বিষয়েরই মাধন বা সহায় গুণ| 
অন্তর যেরূপ ঘর্ষণ দ্বারা মার্জিত হয়) স্বর্ণ যে দাহ দ্বার! 
বিশুদ্ধ হয়, এবং রূপ যেরূপ উদ্র্ভ দ্বারা উজ্জল হয় 
উদ্রপ অভ্যান দ্বারা সকল বিষয়েরই সৌভাগ্য বর্ধিত 
হইয়া থাকে । বলিতে কি, স্বভাব এই অভ্যাসের আয়ত্ত 
ৰা বশীকৃত | মনুষ্য স্বভাববশে যাহ! প্রাপ্ত হয়, অভ্যাসবশে 
তাহার রাগ ঝ! পুষ্টি বর্ধিত হইয়া থাঁকে। যেরূপ ব্যবহার 
থা নংস্কার বিরহে ধাতব দ্রব্য কলঙ্কিত অথবা কলুষিত 
২, তদ্রুপ অভ্যাসবিরহে ম্বভাবপিদ্ধ অতিতীক্ষ মেধা, 
শক্তিরও অপরাগ হইয়া! থাকে। বার্দাক্যদশায় মনুষ্যের 
বাতি ও প্রবৃত্তি সকলের গৌরবলঘূতা ও তেজোহানি 
প্রাহুভূতি হয়; কিন্তু অভ্যান থাকিলে, তাহার বিপরীত 
ইইয়া থানা । আসসিণাল 4 বি কা কি . 2:2554248 
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২৬৪ যোগভারত। 

অভ্য।সই জীবন, মভ্য।মই স্বভাব এবং অভ্যাসই পরমগতি। 

এইজন্য, শাস্ত্রে এই মভ্যাসের অনন্ত গুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
অধুন। অভ্যাসের স্বরূপ কীর্তন করিব, শ্রবণ কর। 

এম সঞ্ত্ঘ অধ্যায় । 
অভ্যাস ও গুণমাহাত্ত্য। 

তোমার ন্যায় সৎপাত্রে উপদেশবিধান শতবার উৎকর্ষ. 

লাধন ও বিপুল প্রীতি সুদ্ভীবন করে। যেরূপ উর্ববরক্ষেত্রে 

বীজবপন করিলে; মভিমত ফলগ্রাপ্তি হয় তদ্রপ, পাত্র 

গুণপরিবীত ব্যক্তিমাত্রেই সছুপদেশ অনুরূপ ফল প্রমব 

করিয়া থাকে । যাহার জীবন সহস্র সহজ্র ব্যক্তির জীবন- 

স্বরূপ, সছুপদেশ বিতরণ পূর্ধবক তাহার সেই জীবনের 

অগ্মাত্র রাগ বর্ধিত করাও নিরতিশয় সৌভাগের 
ব্ষয়। যে রপনায় সত্কথ! বহির্গত না হয় এবং যে 

রমনা আবৃতিপূর্র্বক তাহার স্বাদগ্রহণ না করে, ভেকজিহ্বার 

সহিত তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এইজন্য, কথা 

বা! মছুপদেশ বাকৃশক্তির সাক্ষাৎ সার্থকতা, এবং ঈশ্বরের নাম. 

পরিকলনের ন্যায়, সর্ধরথ! বিপুল মঙ্গল-সমৃদ্ধির আম্পদ। 

শিশ্মোদরপরিতৃষ্তির সাধনভূত অভিপ্রেত বা ইঙ্গিতাির 

পরিচয় বা অভিব্যক্তি (১) জন্য ঈদৃশী মাংনময়ী কোমল রদ. 

নার স্থষ্টি হয় নাই। বস্তুর স্বভাব ও গতি দেখিয়া, তাহার 

প্রয়োজনগ্রণ বিনিণাঁত হইয়। থাকে । ঈশ্বর সাক্ষাৎ ৭ 
টনি 08555ি 

(১) প্রকাশ। 



ধিরাটপর্ব। ২৬৫ 

ঘকলের প্রচ্থৃতি। অতএব তীহার স্ট জগতে কোন বস্তুই নিপুণ বা নিশ্রায়োজন ব্যবস্থাপিত হয় নাই। যেবাক্তি 
ইহ। বুঝিতে ব! অনুভবিতে পারে, সেই প্রকৃত ঈশ্বরদী 
মহাপুরুষ। তাহার জীবন কখন আলোকশুন্য ব| আনন্দ- 
শূন্য নহে। সামান্য ধূলিকণাঁও. মহারত্রক্ষোদোর ন্যায়, 
তাহার চক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাঁকে। সংসারের প্রয়ো- 
জন-নাধনোপযোগী যে সকল সামান্য বা বৃহৎ পদার্থের 
মাবিষ্কার হইয়াছে, এইপ্রকার গুণদর্শনই তাহাঁর কারণ। 
€ণবিজ্ঞ পুরুষগ্রণ আকাশে, অনলে, জলে এবং সংকট- 
প্রদেশেও বিচরণ করিতে পারেন এবং অনবরত ভ্রমণ বা 
বিচিরণ করিয়া ও, কণন শ্রান্ত ও আবনন্ন হয়েন না| কার্ধ্য 
ও কারণ পরিজ্ঞান এই গণবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল। কার্য 
কারণ পরিজ্ঞাত হইলে, ভবিষ্য ঘটন! সকল মবগত হওয়। 
ঝয়। গুণবিদ্বান্ পুরুম পার্থিব কেনি কারণেই বিস্মিত, 
মাহিত বা শোকপ্রাপ্ত হয়েন না। তিনি হীরক ও 
ারকে সমান জ্ঞান করেন। শান্তি ও শোক তাহার 
নিকট সমান প্রতীত হয়। তিনি জল হইতে অগ্নি বহির্গত, 
খানার বহ্কি হইতে মলিল প্রাছুততি করিতে পারেন। 
বা ভন্মীভৃত অঙ্গার হইতেও দিব্য বা নিদ্ধ এষধ 
আবিষ্কৃত করাও তাহার অনায়ন্ত নছে। 

কাপালিক অঙ্গিরা মদ্যপান করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় অস্তেবামী রাজধি শতক্রতু বিশ্বয় প্রকাশ করিলে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাম্য করিয়। কহিলেন, বম! যে ব্যক্তি 
গরোক্ষ-জ্ঞানের মলে তপন ইউ সত এত ০৬7 
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২৬৬ যৌগভীরত । 

বিশ্বয় বা সন্দেহের বশীভূত হয় না। তাঁহার চিত শিশু 

ন্যায়, জলে, অনলে, হুগন্ধ গদ্যে, অথবা তততৎ বিরুদ্ব-ধণশ্মী 
'পদার্ঘমান্রে ভেদবুদ্ধি পরিহায় করিয়া, সর্বদা অখং 
ব্দ্মরম পান করিয়া থাকে। বিধ হইতে অমৃত উল্ভ 
করাও তাহার সাধ্যের বছিভূতি নহে । এই দেখ, আছি 
তোমার লমক্ষে পরমাত্বার পবিত্র নামে এই মদ্যকে অসুতায় 
মান ক্ষীর রূপে পরিণত করিতেছি। তুমি আমার ঈশ্বর 
স্বরূপ গুণবিজ্ঞাের পরাকাষ্ঠা অবলোকন কর। আছি 
এই স্থানে উপবেশন করিয়াই, মদীয় বিদ্যা-সিদ্ধিবে 
আহ্বান করিব। অদ্য তুমি প্রত্যক্ষ অবলোকন করিধে, 
অবিজ্ঞ সংসারী পুরুষ যাহাঁকে মূর্তিমান্ স্তখ বা শো বলিয় 
সাক্ষাৎ দর্শন বা অনুভব করে; পরমাত্রদিক গুণবিজ্ঞ 
পুরুষ তাহাত্র বৈপরীত্য প্রতীত ও প্রতিপাদিত করিয় 

_খাকেন। ফলতঃ ঈশ্বর সর্ববরসের আফর ও অনস্ত কৌশলের 
আধার। তিনি সেই রম ও কৌশল একত্র করিয়া হুট 
বিধান করিয়াছেন। অতএব অভ্যাস করিলে, বাক্তিমাত্রেই 

গুগবল অবগত ও যোগবল প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে 
অপূমাত্র সন্দেহ নাই। 

সে দিবস তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছ, আমি এই অত 

গিরিশেখর হইতে অনায়াসেই লক্ফনানপূর্ববক তুমিতে 
অবতরণ করিয়াছি। অথচ মাষার পদ্য কিছুমাত্র আহত 
বাঁ শরীরে অপুষান্র মাবাত আপতিত হয় নাঁই। এই ব্যাপার 
আপাততঃ বিশ্ময়াবহ বোধ হইতে পারে। কিন্তু যে ব্য 

বিড়াল ও মুষিকাদি নিতান্ত ইতর জীবের উচ্চগ্থান হইতে 



বিরাটপব'। ২৬৭, 

অক্লেশ ও অব্যাহত পতন অবলোকন এবং মনোধোঁগপূর্ধবক 
তাহার.কারণ পরিদর্শন করিয়া, গুণবিজ্ঞান অত্যাম ক্রি 
য়াছেঃ তাহার পক্ষে এগ্রকার ব্যাপার বিস্ময়াবহ ব! অসম্ভব' 
নছে। মতস্যাদি জলজস্তগণ অনায়াসেই সলিলমধ্যে অবস্থিতি 
করে। যেব্যক্তি ইহা! দর্শন করিয়াও, জলস্তস্তনী বিদ্যার 
ঘসম্ভাবাত! কল্পনা করে, তাহার চিত্তবৃততি ঈশ্বরের বিনিষি তি, 
নহে। যেব্যক্তি অবধান সহকারে দাবানলের উৎপত্তি. 
প্রকার পধ্যবেক্ষণ করে, মে যত্রতত্র তেজোবলে অগ্নি- 
উৎপাদন করিতে পারে। 

এইরূপ ও অন্যরূপ নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার সমস্ত পরিকলন 
ও ব্াবকলন ূর্ববক গুগ-বিজ্ঞান অভ্যাম করিতে হয়। 
মংসারের কোন বিষয় বা কোন ব্যাপারই সামান্য নহে; 
যেহেতু অসামান্য ঈশ্বরের হস্ত হইতে, তাহাদের সাক্ষাৎ 
সৃষ্টি হইয়াছে। যে বাক্তি এইপ্রকার চিন্ত। করিয়া, ঈশ্বরের 
্মরপপূর্ববক গুণবিজ্ঞান শিক্ষা করে এবং তাহাতে পারদর্শী 
ঘর, সে কুত্রাপি অপদস্থ ও বসন্ন হয় না। সে গহন; 
অরণ্যে অবস্থিতি করিয়াও, নাগরিকের গ্যায়, সর্ববপ্রক্কার! 
হখসচ্ছন্দ সস্ভোগ করে, এবং গভীর গিরিগুহাগর্ভে প্রোথিত - 
[| নিহিত হইলেও? তাহার অধুমাত্রে উদ্বেগ বা অল্পমান্র 
গহখ উপস্থিত হয় না। ছুরাচার যবনরাঁজ কৌতুকপরবশ' 
হইয়া, মহষি লম্বকর্ণকে গভীর গর্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, 
তিক! দ্বার! প্রচ্ছাদন করিলেও, তিনি সপ্তাহপর্যঘমনে . 
তাহ! হইতে হৃচ্থ শরীরে ও অবিকৃত চিত্তে সমুখ্থিত হই | 
নচ্ছগণের বিম্ময় সমুত্পাদন করেন। 



নরম আধ্যায়। 
যেখানে গুণ, দেইখানেই দক্ষতা ও (েইখানেই নখ 

কণ কহিলেন, তাঁত ! রাজধি চিত্রবীর্য্য 'একদ! দিগ্িজয- 
গ্রীসঙ্গে বহিরগত হইয়া, সসৈন্যে রুক্সাঙ্গদ প্রদেশের চিত্রোনা মী 
নদীর তীরে সমাগত হইলেন। চিত্রার বেগ, বিস্তার ও অগাধতা 
অবলোকন পূর্ববক তদীয় হৃদয় সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। 
তাহাতে তিনি নদীপারের কল্পনাপরিহারপূর্ববক অবলম্বিত 
ছধ্যবসায়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কুতসংকল্প হইলেন এবং 
তজজন্য উদ্যোগ ও যত্ব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে 
অবলোকন করিলেন, এক জন জটাজুট-তন্মমপ্ডিত তেজীয়াদ্ 
অবধৃত সহুস! তথায় সমাগত হইলেন এবং স্মথলের ন্যায় জলো- 
পরি অনায়াঁসে পাদচ।রণপূর্বক সেই বেগবতী আোতম্বতী 
মুহূর্ত মধ্যেই উত্তরণ ও পরপারে অবতরণ করিলেন। 
তদ্দশনে নরপা্তি সমস্ত ঘনুযাত্রিক সমভিবাহারে অপার 
বিশ্ময়সাগরে অবগাহ্নপূর্ববক স্থাণুর ন্যায় স্থির নেত্রে 
তাহার প্রতি সমন্তরম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, মহাভাগ অবধূত 
ঈষৎ হাস্ত করিয়া! কহিলেন, মহারাজ ! যাহারা ঈশ্বরদ্ত 

হস্তপদ ও বুদ্ধিবিজ্ঞানাদি নন্যন্তুলভ সাধন সমস্ত প্রাপ্ত 
হইয়া, নিজীৰ 'জড়ের ন্যায়, 'শক্তিসত্বেও নিহ্র্ম অবস্থিতি 
করে অথবা মায়াজীবার পুভলিকার ন্যায়, অন্যের ভ্রীড়নক 
হইয়া, ততকর্তৃক সর্ব পরিচালিত হয়, . তাহারা ফোন- 

. প্রকার পারের 'বিষয়ই অবগত নহে। তাহারা চিরকালই 
গর্ভগৃহে বা ুতিকাগারে অবস্থিতি করে। তাহাদের 



বিরাটপর্ব । / ২৬ 

শিশকাল কোন কালেই অপনীত হয় না। তাহারা 
সংসারের সকঙ্গ,ব্ষয়েই বালকের ন্যায় অনভিজ্ঞ। পরকীয়- 

প্রপাসলক্ধ জ্ঞান ইন্দ্রজালের ন্যায়, আপাতরঙ্ণীয়, (কিন্ত 

কালে রিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পরহস্তগামিনী সম্পদের ন্যায়, 

_ সর্ধধ! নিচ্ষল হইয়া থাঁকে। স্বয়ং অনুভব ও আলোচন! 

পূর্বক কোন ব্ষিয় অবগত না হইলে, দে জ্ঞান কখনই 
ড্রিম প্রাপ্ত হয় ন!। | 

তোমার রাঁজপদ নিজের উপার্জিত নহে এবং প্রতুতার 
সীমাও কতিপয় গ্রামের বহিভূত নহে। তুমি পরমুখে 
বাক্য উচ্চারণ, পরকর্ণে শ্রবণ, পরচক্ষে দর্শন, পরের 

গভিতে গমনীগমন এবং পরহস্তে কার্য সাধন কর। কোন 

বিষয়েই তোমার নিজের জ্ঞান নাই। এই রূপে তুমি 

বিপুল-ঘিড়ম্বনা-শতরূপ বিধিকৃত বাগুরায় বদ্ধ হইয়া, 

অন্যের ক্রীামুগন্বরূপ পরিগ্রহ. করিয়াছ; অথচ আপ 
নাকে রাজা বলিয়া, কথা অভিমানে মত হইয়া থাক 

যাহার! অনর্থক অভিমান প্রদর্শন করে, কিন্তু গ্রকৃত রাজার 
ন্যায়। সংসারের অতি সামান্য বিষয়ও অবগত নহে; 

তাহারা পারের বিষয় কি রূপে জানিতে পারিবে? হায়, 

জড়মরী স্বল্পশরীর। নদীর উপ্পার যাহার গ্রতৃত! নাই, সে 

আপনারে রাজ! বলিয়! কি ক্ূপে শভিমান করে ! সংসার্টো 
যদি কেহ প্রকৃত প্রভূ বা প্রকৃত রাজা থাকেন, তবে ঈশ্বরের 

অনুগত গুধবিজ্ঞানবিশারদ পুরুষগণই সেই' রাজ! ও সেই 

প্রভু বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্াপাত্র। কেননা, 

্াহার। তোমার ন্যায় নমমান্র-নরপতি ক্ঞাপকযগাণৰ 



২৭৯ ষোগভাবত। 

মনের উপরিও গ্রভৃত্ব করিতে সক্ষম | সমস্ত সংলারা, 

অধিক কি; স্বয়ং ঈশ্বরও . ডাহাছের ব্ীন্কত়। তাহার 

পৃথিবীতে থাকিয় স্বর্গের উপরিও স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার 
করিয়। থাকেন। গগনের গ্রহতার! ও চন্দ্রসূ্য্যাদিও অনুগত, 

ভূত্যের ন্যায় তাহাদের আদেশ বহন করে। সাহার! ইচ্ছা- 

মাত্রেই বায়ুর গতি, অুর্ধ্যের কিরণ জলের তরলতা, 
প্রস্তরের কাঠিন্য, অগ্নির দাহিকা, আকাশের শববাহাতা। 

তেক্ের বিন্ফার্য্যতা, মুত্তিকার গ্রতিরোধিক! ইত্যাদি রুগ্ন 

করিতে পারেন। অধিকস্ত, তাছার। বায়ু প্রভৃতি জড়- 

পদ্দার্থকেও মনুষ্যের ন্যায় কায করাইতে সক্ষম এবহ অর্না- 

্লাসেই দকল বিষয়ের পার: অবগত ও তাহাতে, কৃতকার্ধ্য 

হয়েন। অন্ধকারেও আলোক আবিষ্ভূতি কর! তাহাদের 

_ অসাধ্য নছে। তাহারা পৃথিবীতে বমিয়া, স্বর্গের সংবাদ 

আনয়ন, নক্ষত্র দেখিয়। শুভাুভবিনির্ণয়, মূখভক্গি দেখিয়া 

ইঙ্গিতপরিচয়, কাঁ্ধ্য দেখিয়া প্রবৃত্তির মীমাংসা, ফল দেখিয়া 

কার্যের অনুমান, এবং সামান্য স্থাত্রে অসামান্য ঘটনা 

সমুংপাঁদন করিতে পারেন । 

ভাছার। দেবতা না হইলেও অমর, ঈশ্বর না হইলেও 

সর্ববদর্শী, অতীষফ ন! হইলেও সর্বলোক-্পৃহণীয়, অথবা, 

তাহারা গৃহী হইলেও তপস্থী, ভপন্থী হইলেও বিষয়, নিষয়ী 

হইলেও মুক্ত, এবং মুক্ত হইলেও সংঘত। 



২. জশধ অউম অধ্যায় । 
সংসারের প্রত্যেক ঘটনাই অসামান্য শিক্ষা গ্দান কয়ে) $ .. 

মহাঁরাঁজ! ভূমি যেব়্ুপ জড়ের ন্যায়, এক ভাবে 
আবস্থানপূর্ধ্বক এক ভাবেই প্রতিদিন ত্র উদয়ান্ত অব. 

লোকন কর এবং তঞ্জন্য তাহাতে তোমার অসামান্য 
ঘটনাজ্ঞাদের লেশমাত্র নাই, গুগবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 

পেকপ নহেম। শীহারা গুণবিজ্ঞানপরিচয়ধলে প্রতি- 

মুহূর্তে তাহাতে বিবিধ অভিমঘ ও অলৌকিক দর্শন এবং 
তদ্বারা গুভাশুভ-পরিণায়-পর়িকলন-পূর্ববক লোক -যাত্রা- 

বিধানোপযোঁগী বিবিধ সাধন আবিষ্কার করেন। তোমার 

ন্যায় প্রকৃত মানব শুদ্ধ ইহাই বিবেচনা করে যে, একমাস 

আলোক-বিতরণ-পূর্ববক অদ্ধকারনিরাকরণ জন্য হৃর্যের 

হ্টরি ইইয়্াছে। কিন্তু গুধবিজ্ঞ পুরুষ তাহাতে শত শত 

প্রয়োজন, সহজ সহত্র'উদ্দেশ্, এবং ভূয়সী কার্ধাকারিতা 

প্রত্যক্ষ অবলোকন করেন। তিনি স্ুম্প$ দেখিতে পান, 

মূরধাই উত্ভিদ্দের জীবন, চন্দ্রের জ্যোতি মনুষ্যের জীবনী- 

শক্তি, জলের আধার, মৃত্তিকা পুষ্টি ও বায়ুর গতি। সনাতন 
মহধিগণ লুর্যকে যে সবিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 

এপ্রকার তৃয়ন্তর(১) গুগদৃষ্টিই তাহার কারণ। অধ্যমা, 
ভগ, ত্বষ্টা, পৃষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গতস্তিমান্ঃ অজ, কাঁল, 

ধাতা, বিভাবথ ইত্যাদি নামপরম্পর! ুর্য্যের তত্দৃগ্ণের 

পরিচায়ক । এই নকল নাম কখন বিফলকল্পিত অথবা 

(১) অর্থাৎ প্রচুর 



৭২ খোগভারত | 

মভ্ত-ভাঁষিতের ন্যায়, অর্থশূন্য মহে। . জ্ঞান বিজ্ঞান-পারদশাঁ 
অহধিগণ সবিশেষ আলোচনা পুর্বক এইফীধীলি নাম রচনা 

করিয়াছেন এবং তদনুসায়ে স্তবপাঠ পূর্ব টিনার 
করিয়। থাকেন 

ফলতঃ, তৃমি স্থলদৃষ্টিতে আপাততঃ সূর্যকে যেবূপ 
অবলোকন করিতেছ, গুণদশীর ও ঈশ্বরের অনুগত হইলে, 

অন্যরূপ দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। তখন তুমি 

প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে, সর্ববপুরুষ মনাতন ঈশ্বর স্য্য রূপে 

স্বীয় হবিশাল চক্ষু বিপারিত করিয়া, জগতের সর্বত্র 
পর্যবেক্ষণ করেন । অতএব সূর্য্য আমাদের পাপ-পুণ্যের 

সাক্ষী । মনুষ্য লুকায়িত হইয়া ষেপাপ করে, দিবাকর. 

দৃষ্টি২) ঈশ্বরের নিকট তাহার নউ-প্রয়াপ(৩) কোন মতেই 
সম্ভব নহে। 

পুনশ্চ, সূর্য্য প্রতিদিন যখাঁকালে উদ্দিত হইয়া) ইহাই 

বিজ্ঞাপন করেন, সকলেরই কালধর্মপরিপালনপূর্ববক সকল 

বিষয়ে নিয়মী হওয়। একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি কালে উদ্যত 

হয়, সুর্যের ন্যায়, তাহার উদয়-সমৃদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; 

যে ব্যক্তি যথাকালে কার্যাক্ষেে প্রবৃত্ত হয়, সে দিবা 
করের ন্যায়, উচ্চ পদ লাভ করে এবং যে ব্যক্তি প্রতিদিন 

নিয়মানুপারে কার্য্য করে, সুর্যের ন্যায়, তাহার নিরবচ্ছিন্ন 

অনবসাদ সংঘটিত ও মাধনশক্তি হক্ষুপ্ন হয়| 

যে ব্যক্তি আলম্তে কালক্ষেপ না করিয়া, মংসারের 

(২) অর্থাৎ গর্ধ্য যাহার চক্ষু। 

(৩) অর্থাৎ গোপ্নন। 



বিরাটপর্ব ২৭৬. 

উপকার করে) মে দিবাকরের ন্যায়, উভরো্তর প্রকাশ. 

সম্পৎ(৪) প্রাপ্ত হয়। | 
যে, ব্যক্তি মহান্, তিনি সৃষ্যের ন্যায়, মকলকে স্বীয় 

পৌভাগ্য সম্প্রদান করেম। .. 
_. দিবাকর প্রভাত সময়ে স্লিপবমূর্তি ও মধ্যাহ্ন প্রথরভাধ 
পরিগ্রহ করেন । ইহ দেখিয়া সময়ে নসর ও সময়ে উগ্র 
হইতে শিক্ষা কর! কর্তব্য । 

যে ব্যক্তি তেজীয়ান্, তাহার স্থান অত্যুচ্চ ও পদগোৌরধ 
মকলেরই অধৃষ্য ; মধ্যাহুকালীন অত্যারূঢ প্রভাকর ইহার 
নিদর্শন | | | 

মহাত্ব! ব্যক্তির বিরোধী হইলে, আত্মস্থখের হানি হইয়1 
থাকে ; দিবাকর-দ্বেষী কুমুদকানন ইহার দৃষ্টান্ত । 

হিতৈষিতা৷ সকলেরই আশীর্বাদ লাত করে? দিবা- 
করের অভ্যুদয় লোকমাত্রেরই অভিলষণীয় | পরের মঙ্গল- 
ঘযুদ্ধি দর্শন করিলে, সাধুর হৃদয় প্রফুল হয়; দিবাকরের 
অভুদয়ে পরম বিকম্বর(৫) কমলপুষ্প এ বিষয়ের প্রমাণ। 

সাধুর সন্দর্শন সকলেরই প্রীতি-সঞ্চার করে; যেমন, 
দিবাকরের উদয়মাত্রেই সমুদায় লৌক পুলকিত হয়। 

মহতের সমৃদ্ধি অন্যের রক্ষার নিমিত ; দিবাকরের 

মর্বলোক-হিত-সাধনী উদয়-লক্ষমী এ বিষয়ের যৌক্তিকত! 
প্রতিপাদন করে। | 

অমতের দৃষ্টি কুটিল বিষয়েরই পক্ষপাতিনী, কদাঁচ 
শিপ 

(৪) অর্থাৎ অতিশয় খ্যাতি গ্রতিপত্তি। (৫) প্রন্মটিত। 
৩৫ 



২৭৪ যোগভারত। 

সৎপক্ষের অনুলাঁরিণী হয় না; অন্ধকারপ্রিয় পেচক যে 

সূর্যের আলোক মহা করিতে পারে না, ইহাই তাহার 
নিদশনি। ৰ 

যাহার। স্বভাবতঃ সংসারের অপকার বা বিপ্রিয় অনুষ্ঠান 
করে, তাদৃশ দহ্য তক্করাঁদি দুরাচারগ্রণ অনায়াসেই লয় 
প্রাপ্ত হয়; সুর্যের দর্শনমাত্রেই অন্তহিত অন্ধকার এ 
ব্যয়ে প্রামাণ্যতা স্থাপন করে। 

গুণবান্ ব্যক্তিই গুণ সকলের পরিগ্রহ করিতে একমাত্র 

ক্ষমবান্; অআয়স্কান্তে প্রতিফলিত স্য্যকিরণ এ বিষয়ের 

নিদর্শন | 

যাহাদের মনোবৃত্তি স্বভাবতঃ স্তর, তাহাদের হৃদয়ে 

কখন জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রতিভাত বা পদপ্রাপ্ত হয় না) 

মুত্তিকাতে অনস্কুরিত(৬ ) দিবাকরকিরণ ইহার অন্বর্থতা 

সম্পাদন করে। 

উদ্ধত হুইয়া) উচ্চকক্ষায় আরোহণ করিলে, সত্বর পতিত 

হইতে হয়; মধ্যান্থের পর ক্রমশঃ অবনমনৌম্মুখ প্রভাকর 

ইহার দৃষটান্ত। | 
সাধুর ভুর্গতি ব্যক্তিমান্রেরই শোকাবহ। দেখ, দিবা. 

কর রাহুযুখে নিপতিত হুইলে, বিশ্বদংনার মলিনিমা বহন 

করিয়। থাকে। মহাত্বা ব্যক্তি পতনসময়েও আপনার 

ূর্বতেজ পরিহার করেন না) সৃধ্য অস্তগমনদময়েও 

প্রভাতকালীন অব্ণমূর্তি পরিগ্রহ করেন। 
াশিাাশাশীীশীীশিিপীাশীিিপিপিপী শীট? 

(৬) ্ 
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যাহারা নীচ ও ক্ষুদ্র প্রকৃতি, তাহারাই পরের বিপন্ধে 
হস্ত করিয়া থাকে এবং সম্পদ সময়ে কখন বহির্গিত হয় না; 

দূ্যের অস্তগমমবেলায় অকিক্ষুদ্র তারক! সকল সহস! 

গগন-প্রাস্তরে বহির্গত হুইয়৷ যে হাস্ত করে, তাহাই এ 

বিষয়ের প্রমাণ । র 

যে তেজ বাহ্ দৃষ্টিতে নিরতিশয় প্রতীয়মান হয়, 
তাহা কখন প্রকৃত তেজ হইতে পারে না! এবং অনা- 

যাসেই তাহার প্রচ্ছাদন হইয়া থাকে; অস্তগমনোম্মুখ 
প্রভাকরের দশদিগ্-বিস্ফারিত তেজঃপুঞ্জে ইহার বিলক্ষণ 
শৌপাদৃশ্ট লক্ষিত হয়। কেননা, মলিন-মূর্ভি সন্ধ্যাও 
অবলীলাক্রমে তাহার পরিভব সম্পাদন করে। 

মহাত্বার চিত্ত সংকটকালেও বিকার প্রাপ্ত হয়না; 

দেখ, দিবাকর যে ভাবে উদ্দিত হয়েন, অস্তমনবেলায় তাহ! 
পরিহার করেন না। 

মংসার স্থার্পরতায় পরিপূর্ণ । এইজন্য উপকারী 
ব্যক্তিও চিরকাল প্রীতি আকর্ষণ করে না। দেখ, দিবাকর 

সমস্ত দিন আলোক বিকিরণ করিয়া, সকলের হিতসাধন 

করেন, তথাপি, সর্বক্ষণ কাহারও অভিমত নহেন। এইজন্য 
সকলেই রজনীর সমাগম প্রার্থন। করিয়! থাকে। সংসারে 

সকলের প্রীতি আকর্ষণ কর! নিতান্ত দুর; হ্ুর্যর 
উদয়ে পদ্ধিনী প্রফুল্ল হইলেও, লজ্জা-লতা সন্ক,চিত-হইয়! 
থাকে। 

যাহার গুণ-গৌরবে সমুদায় লোক আমোদিত হয়, 
তিনি নকলের শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন; দিবাকর 



২৭৬ যোগভারত। 

সকল ভূঘন প্রকাশ করেন ; এইজন্য তাহার পন্দ অতিশয় 

উন্নত। যে বাক্তি পুণ্যকর্ম্ম, তিনি পতনসময়েও পুণ্যস্থান 

প্রাপ্ত হয়েন; দিবাকর যে অস্তপাগরে নিমগ্ন হন, ইহাই 

তাহার প্রমাণ। 

ধর্মাদি গুণ সকল পরম্পর পক্ষপাতী হইয়া, ঈশব- 
রোদ্দেশে সমবেত হইলে, মুক্তি সমুদ্ভূত হয়; যেখন 
দিবাকর-করনিকর ঘনীভূত হইয়া, সুয্যমণিতে সন্নিধাপিত 

হইলে, তেজ আবিভূতি হইয়া থাকে। 

কোন বিষয়েরই সেবাতিরেক সঙ্গত নহে । কেননা, 

তাহাতে মনঃশূক্তি অবসন্ন ও দ্রবীভূত হয়। দেখ, 

দিবাকরকিরণ অতিরিক্ত সেবন করিলে, শরীরে ক্লে € 

ঘন্দম উপস্থিত হইয়া থাকে । 

শান্তিতে ক্রোধের সংযোগ হইলে, মৃত্যু সমুৎপাদন 

করে; নূর্যাকিরণে সন্তপ্ত ব্যক্তির শৈত্য-ক্রিয়া ইহার 

নিদর্শন | | 

কালের দুরতিক্রম্য শানন অতিক্রম করা কাহারও 

সাধ্য নহে; যে সূর্ধ্য * গ্রীক্রঘময়ে তপনমু্তি পরিগ্র 

করেন, শিশিরসময়ে তাহারও শীন্তভাব মমুপশ্থিত হয়। 

অপকাঁরিরও উপকার করিবে) ইহাই সনাতন গঙ্থা। 

তথাহি, দিবাকর সপক্ষ বিপক্ষ মকলকেই সমান জ্যোতিঃ 

বিতরণ করেন। 

সংসার ধাহার উপকারের নিত্য প্রার্থী, তিনি অনন্ত জীবন 

মন্তোগ করেন। তথাহি, দিবাকর সকলের উপকার করেন, 

এইজন্য কোন কালেই তাহার ক্ষয় নাই। 



বিরাটপর্ব। ২৭৭ 

কাহারও দুঃখের দিন চিরস্থায়ী নহে; আবার, অন্তরে 

প্রণয় থাকিলে, গুরুতর কষাঘাতও সহ হইয়া থাকে; যে 

সময়ে সকলেই প্রথর উত্তাপে অস্থির, কোষলপ্রাণ। পদ্মিনী 
মে মময়ে আমোদ অনুভব করে। 

ধাহার! সর্বতোভাবে শান্তির সহচর হইয়া, একান্তিক 
অন্তঃকরণে ঈশ্বরের সেবা করেন, তীহাঁর। উত্তরকালে 

অমৃতভোগের জম্য মৃত্যুকবলে পতিত হন। দেখ, 

ঈশ্বরের আদিষ্টমার্গে নিয়ত বর্তমান দিবাকর আগামিনী(১) 

অভ্যুদয়দশী প্রাপ্তির জন্য শন্তমিত হইয়া থাকেন। 

সাধুর জীবন অন্যের উপকারনিমিত্বক ; দিবাকর 

ঘন্ধকাঁরবিনাশ জন্যই সমুদিত হয়েন। 

ঈশ্বরের পবিত্র যৃত্তি ধর্মের সহায়ত! ন| থাকিলে, পৃথিবী 

কৌন মতেই তিঠিতে সমর্থ হইত না) সূর্য্য না থাকিলে, 

কেই বা প্রকাশদশ! সম্ভোগ করিত ? | 

বিদ্যা বা জ্ঞান রূপ প্রকাশমর বস্তু অনবরত দান 

করিলেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; নিরবচ্ছিন্ন বিতরণ করিলেও, 

সূর্যালৌকের কদাচ অবসাদ নাই। 

যে বাক্তি কাঁয়মনে সকলের হিতানুষ্ঠানে মংসক্ভ, 

তীয় অবমন্নদশী যে্প ব্যক্ভিমাত্রেরই শোকাবহ, সেইরূপ 

তাহার অবসান বিপুল গ্রীতি-বহন করে। অআস্তোর্দিত 

দিবাকর এ বিষয়ে প্রমাণ। 

যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ তেঙ্গীয়ান্, কোন কালেই তাহার 

পপিক্পম্প শশী পপ হম সপ 

(১) অর্থাৎ ভবিষ্যতে। 



৭৮ যোগতারত । 

তেজেরহীন'নাই। তথাহি, শীতকালের সূর্য্য ও অনায়াসে 
শিশির শোষণ করিয়া থাকে । 

যাহার খাঁশয় পবিত্র, মন প্রশস্ত ও চিত্ত উন্নত) তি 

আপনাকে বিপন্ন করিয়াও) অন্যের উপকার করেন। 

ছুর্দিনসময়ে মেঘাচ্ছন্ন হইলেও, সুয্যের আলোকদা 

কদাচ নিবৃত্ত হয় ন1। 

সাধুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, সপ্রবৃত্তি গ্রাছুভূত হয়) সরা 
কিরণের অনু প্রবেশে চন্দ্রের জ্যোতিঃ সম্পন্ন হইয়া থাঁকে। 

জ্তানের আলোচন। না থাকিলে, অজ্ঞানের প্রভাব 

বর্ধিত হয়; হূর্যযালোকের অভাব হইলে, নিবিড় অন্ধকার 

 আবিভূতি হয়। 

অতিতেজ বা অতি নত্রতা কোন অংশেই উপকারী 

ব। অভিমত নহে ; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের ও ছুরস্ত শিশির. 

সময়ের প্রভাঁকর ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। 

কালভেদে দেশভেদে এক বস্তও বিরক্তি ও সন্তোষের 

কারণ হইয়া থাকে; যে লূর্যয নিদাঘমময়ে লোকের 
অগ্রীতি আহরণ করেন ; শীতকালে তিনিই আবার অতিশয় 

মনোহারী হন। 

পরিবর্তন বা ক্ষণভন্ুরতাই সংসারের নিয়ম; বসম্ত € 

শরৎ প্রভৃতি খতু মকল ইহার দৃষ্টান্ত। স্থর্ধ্ের বিভিন্ন 
গতিক্রমে' ততৎ খুপর্য্যায় সংঘটিত হুয়। 

যাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ পাপময়, তাহার! কখন সততার 

অনুমরণে সক্ষম নহে; চক্ষু রোগাক্রান্ত হইলে, সুর্যের 
আলোক সহা করিতে পারে না। 



বিরাটপর্য। ২৪৪ 

বুদ্ধ বিকৃত হইলে, হিতও অহিত বলিয়! প্রতীত 
য়) দৃষ্টি দুষিত হইলে, সুর্যের আলোকও অন্ধকার বলিয়া 
দ্রম হইয়া থাকে । 

সাধতার উপদেশ অসাধূচিতে প্রবেশ করিতে অক্মম ; 
হযেযের কিরণ কদাঁচ গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। 

তেজীয়ান্ ব্যক্তি কখন প্রতি-তেজ(১) সহা করিতে 
গারে না) লৌহাদি ধাতুদ্ুব্য প্রভাকর-কিরণসহযোঁগে 
যেরূপ উত্তেজিত হয়, জল কখনই সেরূপ নহে। 

মন সন্তৃউ না হইলে, হুখও অন্থখ বলিয়া বোধ 
হয়; প্রদাহরোগে আক্রান্ত হইলে, স্থখময় সূর্ধ্য কিরণও অগ্নি 
দৃশ প্রতীত হয়। 

সরন-চিভে শোকের আঘাত সহসা স্থান প্রাপ্ত হয় না) 

পাষাণভেদী সূর্ধ্যসন্তাপ কদলীত্তস্তেও প্রতিহত হয়। 
হৃদয়ের সারবন্তা বা সজীবতা না থাকিলে, দুঃখের 

'বগ ধারণ করা! ভূর্ঘট ; তপনকিরণে সমধিক সম্তপ্ত নিজীঁব 
ট্ভিনাদি ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন | 

অন্তরে অভিলাষ ন! থাঁকিলে, অমুতও বিষ বলিয়া 

ধ্রতীত হয় প্রচ্ছন্ন পিভ্তবিকারে হৃর্য্যের বালকিরণও 
মতিশয় উপ্র-সাদৃশ্ট ধারণ করে। | 

যেখানে প্রণয়, সেইখানেই একাত্মতা) দিবাকরের 
মাত্র উষার যুখজ্যোতিঃ যে প্রফুল্ল হয়, ইহাই তাহার 
কারণ | ? 

সপ 

(১) অর্থাৎ অন্তের তেজ । 

/ 



২৮৩ যোগভারত্ত । 

সুন্দর বস্তু অন্যকেও সুন্দর করে; বাল তপনৈর উদয় 

ধোগে পূর্ববদিকের রাগ বর্ধিত হয়। 

ংমারে সঙ্গঈই শোকের কারণ। মহাত্ব। ব্যক্তিরও ৫ 

বিষয়ে পরিহার নাই। দেখ, দিবাকর গ্রহগণের রাজ, তদী! 

আঁসন সকলেরই উপরি প্রতিষ্ঠিত। তথাপি, তি? 

অস্তগমনসময়ে অতিশয় মলিন জ্যোতিঃ ধারণ করেন 

নলিনীর সহিত আসক্তিই ইহার কারণ। 

কখন শোকের বার্ভা অবগত নছে, এরপ ব্যক্তি নিতাং 

ছুর্ঘভ। ফলতঃ) শোকই সংসারের উপাদান, এইজন্য মহাত্মা 

চিত্তও শোঁকে আচ্ছন্ন হয়; প্রভাকর সকল জ্যোতি 

আল্পদ হইলেও, মেঘে আচ্ছন্ন ও নিষ্রভ হইয়া থাকেন। 

ক্ষণভঙ্গ'র সংসারের সমুদয় বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর। এইজন 

হুখের দিন যেরূপ চিরন্তন নহে; সেইরূপ দুঃখে 

দিনও কখন স্থায়িপদ প্রাপ্ত হয় না; যথাক্র 

উদ্দিত ও অন্ত্ষিত দিবাকর ইহার নিদর্শন । 

যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে আমোদিত হয়, তাহাতে 

রজনীযোগে পদ্মিনীর ন্যায় ছুংখে পতিত হইতে হয়। 

হৃদয়ের সম্তাপ সহসা গোপন করা দুর্ঘট ; দিবাক' 

অস্তমিত হইলেই, পৃথিবৃাধ্জস্তস্তাপ সমুদ্গীরিত হয়। 

অকৃত্রিম প্রণয়ে অন্তরায় হইতে পারে না 

দিবাকর বহুদূরে রায় সংঘদীলেও, নিতান্ত আনমে 

ন্যায়, পন্মিনীর প্রীতি ম্তঃ পাপমফ্ররেন। 

সতের সহিত অনণচক্ষু রোগাবক্ষত1) ছায়া, সর্বদা 

সুর্যের বৈপরীত্যে বিপুটারে না। 
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সর্ধবধ। সছুপদেশ প্রদান করিলেও, ছুরাত্ম! স্বীয়ম্বভাঁব- 
পরিহারে সদা সমর্থ হয় না) দিবাকর অতিতীক্ষ কিরণ 
বিকিরণ করিলেও, গর্ভের অন্ধকার দূর করিতে পারেন না| 

স্বতাবতঃ স্বচ্ছহৃদয়েই জ্ঞানের জ্যে।তিঃ বিস্ষ,রিত হয় ; 
দিবাকরকরধোগে প্রতিফলিত দর্পণাদি ইহার মিদর্শন| 

যাহার! পরকীয় সমৃদ্ধিতে উল্লমিত হয়) তাহাদের সেই 
উল্লান প্রকৃত নহে; দিবাঁকরের অন্তমন(১) মলিনমুখী 
মরোজিনী ইহার দার্থকত! বহন করে। 

নিধন গৃহাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাপিভাব প্রশস্ত কল্প ; রাহ- 

মে নিপতিত নিশ্রভ প্রভাকর অপেক্ষা শিশিরকালীন 
তেজোহীন রবিও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন । 

দান অপেক্ষা পুণ্য নাই; যাহা দেওয়! যায়) তাহ! অক্ষয় 

ভাব পরিগ্রহ করে; এইজন্য দিবাকর সর্ববদ! কিরণ বিকিরণ 

করেন, এবং এইজন্য কোন কালেই তদীয় কিরণের ক্ষয় 
নাই। ৃ 

যাহারা ধার, তাহার! অন্তরে মাহত হইলেও, বিচলিত 

ইয়েন না; প্রখর হৃর্যযকিরণে কিদলয় সকল স্বি্ন হইলেও, 
অতিস্থির পাদপ মকল উচ্চন্র ধাঁরণ করিয়া থাকে । 

মন যত অধর্ম্ম হইতে দূরে অবস্থিতি করে, ততই শান্তির 
কোড় শাসন্ন হইয়া থাকে; পরিবেশ (২.) দূরবন্তা হইলে, 
তাবিনী ম্িপ্ধতার মত্বর ঘটন! আনুসূচিত হয়। 

অভ্যাসের মাতিশয্যে সকল বিষয়েই তীক্ষত! আপতিত 
পে ০০ ১৯4 রি +িপপপীসিতাক্জি তা শিিিীশিশীটি তি ও পিত্ত শীত শীত শনি শী শাপলা 

(১) অর্থাৎ অস্তগমন । 

(২) অর্থাৎ সুর্যের চতুর্দিকে যে জ্যোতির্ময় বেষ্টন হয়। 1. 
৩৬ 
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হয়; হূর্য্য যে এরূপ তেজস্বী, হইয়াছেন, অনবরত কিরণ, 
বিকিরণই তাছায় কারণ । 

একাদশ অধ্যায়। 
সময় বৃথা নষ্ট করিও না। 

অবধৃত ছিলেন, মহারাজ! গুণ-বিজ্ঞ পুরুষগণ সুর্যের 

উদয় ও অন্তমনে লোক-যাত্রীবিধানোপযোগী এইরূপ'ও 

অন্যরূপ বিবিধ শুভদাধন সছুদ্দেশ্য পরিকলন পূর্বক 

আত্মার উৎকর্ষ বিধান করেন। শুদ্ধ প্রভাকর 'নহেন। 
সাংলারিক বস্তৃমাত্রেই পরমাত্বার অনন্ত কৌশলে এইপ্রকার 
ব্যবহার ও প্রয়োজন লক্ষিত হইয়া থাকে । যাহার জ্ঞান. 

দৃষ্টি অপৈক্ষাকৃত বিসারিত ও পরমাত্বার সর্ধবদা সামীপ্য- 
বোধে শ্ুনিপুণ, সেই ব্যক্তিই তভৎ প্রয়োজনাদি অনায়ামে 

জনুধাধন ও পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। অতএব গণ. 
বিজ্ঞ পুরুষগণ শুর্যের দৈনন্দিন উদ্য়ান্তে এইরূপ সংকেতও 

দেখিতে পাঁন যে, মানবগণ! তোমরা সাবধান হও।| 

তোমাদের জীবনেও এইপ্রকার উদয়াস্ত আছে । সংসারের 

কোন বস্ত্ই এই নিয়মের বহিক্দর্তত নছে। ষে ব্যক্তি 

আঁদিত্যৈর গতাগতিতে অহরহ আয়ুর ক্ষয় জানিয়া, তাহার 

প্রত্যেক মুহুর্ত বৃথা ক্ষেপণ না করে, তাহারই বর 
অনর্থক অতিবাহিত হয় না। 

মনুষ্য স্বভাবতঃ আত্মবিদ্থৃতি ও অনবধান। দেই 
পরমাত্মা স্ুর্ধযকে তাহার সদাজ্যোতি চক্ষু ও কাঁলবিজ্ঞান- 
সাধন রূপে গগনের উপরি স্থাপন করিয়াছেন। দয 
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প্রভাত হুইত্বে কল্য প্রভাত রযাস্ত এক এক দিন গণম! 
করিয়া, স্বীয় জীবমের সহিত তুলনা; ও আঁলোচন1, কর! 
ব্যক্তিমাত্রের কর্তব্য। এই রূপে যে দিন গগন! করা যায় 
তাহা আমাদের আমুর একতর অংশ লইয়া) গ্রস্থা: 
করে ; পুনরাস়্ প্রত্যাবৃত হয় না; মহত্র যু, মহত প্রার্থর 
সহ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, তাহার পুনরাবৃতির 

রা নাই। অতএব যে. দিনের যাহা বিধেয়, সেই 
দিনই তাহার সম্পাদন ক্ষরা কর্তব্য । আলম্ করিয়া বসিয়া 
ধাকিলে, আয়ুর বৃথ! ক্ষয় হয়, সন্দেহ নাই। 

বিশেষতঃ, কাল কখন মন্ুষ্যের আয়ত্ত নছে। স্বীয় 
ইচ্ছানুসারে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। পরমুহূর্ে কি 
হইবে, নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে। অতএব, 
যে মুহূর্ত প্রাপ্ত হইবে, সেই মৃহুর্তই স্থির বা! নিজন্ব জামিয়া, 
তাহার সার্থক্য মাধন করিবে । যে ব্যক্তি, অদ্য নহে, কল্য 
করিব? এইরূপ আকাশ-কল্পমায় অবস্থিতি করে, সে বিড়ন্মিত, 
মনদেহ নাই। কারণ সর্বনিয়ন্তা কাল কল্য তোষারে প্রসন্ন 
হইবেন কি না, কে বলিতে পারে ৭ তথাছি, কালের প্রড়াক 
যেরূপ ছুরতিক্রম্য, তাহাতে) কল্য তুমি এই রূপে দিবাকরের 
গুতদর্ন লাভ করিবে, তাহারই লা নিশ্চয় কি ? মনীষিগণ 
কহিয়াছেন, কাল কখন বিশ্বাদ্া নহে! যাহার! সেই 
অবিশ্বস্ত কালকে বিশ্বীম করে, তাহার! ইচ্ছ! ফরিয়। স্বকীয় 
অগুত আহ্বান করে| যেব্যক্তি বুদ্বামাদ্; তিনি সর্বদাই 
মাপনাকে মৃত্যুর ক্রোড়স্থিত অবগত, হইয়া) প্রাণ কালের 
বায ব্যবহার প্রয়োগ করিবেন । কাল-ব্যবহারী পুরুষগণ 
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সকল বিষয়েই নিয়ত দিদ্ধি প্রীপ্ত হয়েন | তীহাদের জীবন 

কখন গুরুতর অপরাধীর ন্যায় দুর্বিষহ অনুতাপদহনে 

দ্ধ হয় না। | 

মহারাজ ! এই যে বহুদুরবাছিনী ম্থবিশাল আোতস্বিনী 
অবলোকন করিতেছ, ইহাও কালবশে নির্মিত হইয়াছে । 

তুমি যে বাল্য কৌমার অতিক্রম করিয়া, ঈদৃশ যবীয়ান 
বর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহাও কালবশে সংঘটিত হুই- 

য়াছে। তোমার এই যে হস্ত্যসশ্বরথ-পাদাত-বিপুল বাহিনী 

ঈদৃশ সমৃদ্ধিলভ করিয়াছ, তাহাও কালকৃত, অবগত 

হইবে। অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলে তোমার যে একচ্ছত্র 

সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাঁও কালকৃত নিশ্চয় জানিবে। 

আবার, তুমি যে স্বকীয় দুবিপুল ও শ্বিস্তত রাজ খর সহিত 

একদা বিনষ্ট হইবে, তাহাও কালবশে সংঘটিত হইবে, 
জানিবে। ফলতঃ) কালই ভূতগণের স্থষ্টি ও কালই তাহাদের 
সংহার করে। সংসারের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটন! কালেরই 
আঁয়ভীকৃত। অতএব যে ব্যক্তি কালের যথাযথ ব্যবহার 

করে) সে অতি গুরুতর বিষয়ও ঘনায়ানে সম্পন্ন করিতে 

পারে। কালের যথাযথ ব্যব*্র করিবে) ইহাই সমুদায 

নীতির মূলসথত্র, সমুদায় সুখের জন্মভূমি, সম্দায় সস্তোষের 

বিশ্রামগৃহঃ সমূদায় সত্যের শান্তিনিকেতন এবং সম্দায় 

তত্বের প্রমবক্ষেত্র । ্ 

দিবাকর যথাকাঁলে উদ্দিত হয়েন। এইজন্য আমরা 
যথাকালে আলোঁক-স্থথ সম্তেগ করিতে সমর্থ হই। নদী 
মরল ঘথাকালে প্রবাহিত হয়। এইজন্য আমরা যথাকালে 
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তাহার ফলতোগ করি। পৃথিবী যখাকালে শস্য উৎপাদন 
করেন | এইজন্য আমর যথাকালে তাঁহার উপযোগ 
পূর্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকি। খধতৃসকল যথাকালে 
'সমূদিত হয়। এইজন্য আমরা যথাকালে তাহাদের 
পর্যযায় জন্য বিবিধ অভিনব সুখান্তর অনুভব করিয়া, 
চি্তবিনোদন সম্পাদন ও লোকযাত্র' নির্বাহ করি। 
রষ্টি সকল যথাকালে আকাশ হইতে পতিত হয়। এইজন্য 
যথাকাঁলে আমাদের আপ্যায়ন সমূদ্ভূত হইয়। থাকে। 
যে ব্যক্তি এইপ্রকার অবধারণ পূর্বক কালের যথাযথ 
বাবহার করে, মে কখন জীবনের ভঙ্গুরতা জন্য ব্যথিত 
বাঁ অবসন্ন হয় না, এবং সে ব্যক্তি সর্বদা এরপ কারা 
করে, যাহাতে এগ্রকার ভঙ্গুরতার জ্ঞান অপনীত, হইয়া 
যায়। বলিতে কি, নাবধান হইয়া, সময়ের যথাযোগা 
ব্যবহার করলে, এই ক্ষণভঙ্কুর জীবনে৪ অতিশয় গুরুতর 
বিষয় সমাহিত হয়। আবার, পমসাঁবধঁন বা যথেচ্ছাচারী 
হইলে, শত জীবনেও সামান্য,ব্যাপার সম্পাদন করা কোন, 

ক্রমেই সাধ্যায়ন্ত নহে। 

তুমি নিজের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ, সমূদায় স্ুস্প্উ 
বুঝিতে পারিবে । তোমার বয়স অদ্যাপি দ্বাবিংশ বগসর 

অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তুমি ইতিমধ্যেই স্বীয় পুরুষ- 
পরম্পরায় পরিগত বিপুল যশ অতিক্রম করিয়াছ। তোমার 
পিতা শতবতমর জীবিত ছিলেন এবং তাহার পূর্ব পূর্ব 
পুরুষগণের পরমায়ুও তাহা অপেক্ষা ম্[ন ছিল না। এই 
নপ, তোমার পূর্ব্রে চতুর্দশ পুরুষ অতীত হইয়াছেন। 

ক 
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অতএধ সমুদায়ে চতুর্দশশত বহমর পরিজ্রাম করিয়ান্তে। 
কিস্তু তাহারা মেই চতুর্দশশত বতুসরে যাহ! না করিয়াছেন, 

তুমি দ্বাবিংশতি বনরে তাহার দ্বিগুণ কীর্তি ল্চয় করিয়াছ। 

এক্াথে ভাবিয়া দেখ, অহ্টারিংশতিশত বগুমরে যে কার্য 

সম্পন্ন হয়, তুমি তাহা এই দ্বাবিংশবর্ষ-দেশীয় ক্ষুদ্রজীবমে 
সমাধান করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা কালের সমূচিত ঘ্যব. 

হারের আশ্চর্ধকারিতা আর কি হইতে পারে ৭ এখনও 

তুমি পুরুষায়ুর পরিগ্ণনায় যদি তাঁদুশ শত, বৎসর জীবিত 
থাক, তাহা! হইলে, এরূপ কত্তশত আশ্চর্যযকাঁরিত। প্রদর্শন 
করিবে, তাহা বলিবার নছে। শুদ্ধ তুমি বলিয়াই নহ, 
যাহার সাবধান হইয়া, লময়ের এইরূপ. সমূচিত প্রয়োগ 

করেঃ তাহাদেরই ভাগ্যে জীদুশ অনুত্ধম পরিপাম 
ংছটিত হয়। 

ছদশস্ক অধায়। 

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তে অনেক শিক্ষা লাত হয়। 

রাজধি খটাঙ্গ মহধি শততপাকে জিজ্ঞাদ! করিয়া 

ছিলেন, ব্রন্মন্! আমি গুরুদেঘুখে শ্রবণ করিয়াছি, 

ঘাহা শতবতনরেও সম্পন্ন হওয়। ছুর্ঘট, একদিনেও তাহ! 

নম্পন্ন হয় ; অথচ তাহাতে ইন্দ্রজাল, মায়া, মন্ত্র, দিবা 

উষধ, দিদ্ধবাক্য অথরা তাদশ অন্যবিধ সাধনের অন্তর্বর্তিতা 
সপেক্ষিত হয় না। এই বাক্যের অর্থ কি? দেখুন) আমার 
দীবিতকাল শতবৎরে পদার্পণ করিয়াছে । আমি এপর্যা্ত 
'য যে কার্য্য করিয়াছি তাহার কোনটাই সাঁধন-বহিভূতি 
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নহে। কিষ্তু গুরুপাক্য কখন মিথা। হইবার অপগ্মান্ 

 অন্তাবসা নাই । 'অওএব শশুপ্রহপূর্ধবক এই বিষম' লমন্যার 

মামা! করিয়া, মাঁধায় কৌতুহল দিরাকরণ করুম। আঘি 

এ বিষয়ে বালকের ন্যায় অন্ধ হইয়। আছি এবং অন্ধ ঘেক়ুপ 

গরিক্রম করে, তজ্জপ) কিছুই মীমাংমা করিতে না পার়িয়া। 
যেন গণ্ভীর অন্ধকারে সর্ধাই অবস্থিতি করিতেছি। 

গর কখন দিধাকে বৃথা উপদেশ বিতরণ করেন না। 

কেননা) লংপায়ে অপেক্ষিতার।১) প্রভৃত্ব যেরূপ প্রধল 

তাহাতে শ্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, কোন বিষয়ে কৃতকার্ধ্তা লাত 

করা ছুর্ঘট। অন্যান্য বিষয়ে যদিও শনাবিধ ধ্যবশ্থ! অধলম্িত 

হইভে পারে) কিন্ত জ্ঞানের স্বভাব স্বতন্ত্র। অন্যদীয়- 

দাহা্য-নিরপেক্ষ হইয়া, শুদ্ধ গ্বকীয়. যত্ত্র ও পরিশ্রমে 

জ্ঞান লাত কর! দুর্ঘট। এইজন্য উপযুক্ত গুরুর অবসর 

আঁগতিভ হয়| 

মনুষ্য বাল্যকালে যেজ্ঞাম লাত করে, তাঁহাও অন্যের 

ৃষ্টান্ত হইতে সমূদ্ভৃত হইয়া থাকে। এরপ স্থলে 

ৃষ্টান্তকেই গুরু বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। যদি শিশু- 

কালের এরত্বপ জ্ঞান ম্বতঃসদ্ধ হইত, তাহ! হইলে। 

 বন্দেবপন্জী মনোরম! লৌকলঙ্জীতয়ে আপনার কৌমার- 

কাল-প্রস্থত যে শিশু পুজ্জকে অরণ্যে নিক্ষেপ ও যাহাকে 

অন্যতর করিণী ঘন্বপূর্বক পরিপালন করে, সেই পুক্ত 

বাকৃশক্িরছিত ও আচার বিচারে পশুর সমান হইত 

না। মহারাজ রোহিতাখ হৃগয মুশয়াপ্রসঙ্জে অরণ্যে গমূন, 

(১) অর্থাৎ পরকীয় সাহায্যের । 



সদ: [. যোগতার। 
ক্ষরিয়া) তাহাকে" দেখিতে পান। রখ্মত), বনী 

বলিয়। স্বাহার ভ্রম হইয়াছিল । কিন্ত সমীপচারী, ব্যাধ. 
গণের উপদেশে সে ভ্রম তিরোহিত হওয়াতে, . তিনি 

ধরিবায় জদ্য বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন। নে 

এ শিশু হস্তপদে ভর দিয়া, দ্বীয় উপম[তা করিণীর.পম্চাং 
পশ্চাৎ এরূপ বেগে ধাবমান হইল, যে, তিনি কোন ক্রমেই 
তাহাকে ধরিতে পারিলেন' না। অবশেষে জাল পাতি! 
যত্বে ও কৌশলাতিশয় সহকারে তাঁহাকে ধারণ ও গৃথে 
আনয়নপূর্ববক মুনুষ্যব পালন করিতে লাগিলেন। মে 

তাহাতে নিতান্ত অরুচি ও অননুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল। 

অবশেষে বহুবিধ দৃষ্টান্ত সহযোগে সে প্রথমে মনুষ্যের ন্যায় 

দগডায়মান হইতে ও ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করে। অনন্তর 

বাক্শক্তি পরিল্ফট হইলে, শিশুর ন্যায় অর্ধ-গািত স্বরে 
কথা কহিয়া,. সকলেরই মনোহরণ করিত। পঞ্চদশ 

বর বয়ঃক্রম সময়ে তত্তৎ ঘটন! পরাভূত হয়। মহারাজ 

সর্ববদ| তাহারে নিকটে স্থাপন ও স্বয়ং ভক্ষণাদ্ি করিয়া 

তাহা শিক্ষা করাইতেন। এই প্রকার দৃষ্টাত্তবলেই তাহার 

মনুষ্যত্ব পুনরায় মাবর্তিত হয়। ৃ | 

ফলতঃ দৃষ্টান্তের প্রভাব ও সাধন- শক্তির নীম নাই। 

ঈশ্বরের আদিষ্ট, নিয়মে যদিও কলের, সমান “বৃত্তি ৭ 

সমান ক্ষমতা বিহিত হইয়াছে) কিন্তু অন্যের উপদেশ- 

সাপেক্ষ আলোচনা ব্যতিরেকে ততৎ বৃত্তি কাংততৎ, শির, 

কার্যকারিতা ব| অঙ্কুরোদগমের যন্ভাবন। স্লাই। 1)-শিগু- 

কালে যখন ইঞ্জিয়গণের মপট্ভাজনা/সন্যদীয় উপদেশ, 
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গ্রহণের অথবা স্বয়ং আলোচন! করিবার অণুমত্র ক্গমতী 
তিরোহিত হয়, তখন এই দৃষ্টান্তের অদ্ভুত প্রভাব 
পরীক্ষিত হইয়। থাকে । গুরুদেব কহিয়াছেন, শিশুর! 
যাহা দর্শন করে, তাহাই শিক্ষা করিয়া! থাকে। এ বিষয়ে 
পিতামাতার উপদেশ) বিভীষিকা বা কোনপ্রকার প্রতিষেধ 
হন! অন্তরায় হইবার সন্তাবনা নাই। তৎকালে জ্ঞান- 
বৃতি ব। কোতুকপ্রবৃন্তির অতিমাত্র বলশালিত। প্রাদুভূতি 
ইর। মনীষিগণ ইহাকে আত্ম'র বৃভুক্ষিত অবস্থা নির্দেশ 
করেন।' যেরূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য উপভোগ 
করিতে অভিলাষ জন্মে এবং তাহার গ্রাপ্তিস'যোগ ন| 
ইইলে, যেব্ধপ অতিমান্র রেশ আপতিত হয়, তদ্রপ আত্মার 
ধা হইলে, বিবিধ অভিনব বস্তর জ্ঞানে অতিশয় প্রবৃত্তি 
ধিরিত ও তাহার ভাব হইলে, গেই প্রবৃত্তির নিরোধ 
জন্য শিরতিশয় আত্মমালিন্য ' সংঘটিত হয়। অতএব 
শিশুকে যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য ভবয প্রদান করা বিখেয়, 
তত্ধপ তদীয় আত্মার ক্ষুঞ্রিবৃত্তি জন্য বিবিধ সছুপদেশ- 
প্রদান-পূর্ববক জিজ্ঞাসা(১) বৃত্তিয়্ পোষণ করা সর্ববতোভাঁবে 
করতব্য। যেরূপ ক্ষুধার হানি হইলে, পিস্তের প্রকোপ ও 
তজ্জপ্ধ রোগের আবির্ভাব হয়, তদ্রপ জিজ্ঞাসা-বৃত্তির 
গোষণ না| করিলে, অজ্ঞানের গ্রাবল্য ও তজ্জনয আত্মার. 
ধুৎকর্ষ সংঘটিত হয়। কিন্তু নিতান্ত শৈশবমময়ে যখন 
দববৃত্তি নিতান্ত কোমল ও ধারণাশক্তির প্রভাব সঙ্কুচিত 
ংস্থতি করে; তখন দৃ্ীন্ত ব্যতিরেকে শুদ্ধ নগ্ন বা ১০২ ই ভিত 88289885851 (১) জানিবার ইচ্ছা। ' 

৩৭ 
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গুক্ধ উপদেশে .কোনপ্রকার ইফ্টীপন্তির সম্ভাবন। নাই। 

যেরূপ আমকুন্তে অঙ্কিত রেগ। অগ্নিদাহে স্থায়িপদ. 

পরিগ্রহপূর্বক কালের দুরন্ত প্রভীবও অতিক্রম করে, 

তক্রপ শিশুর কোমল হৃদয়ে যেজ্ঞান প্ররোহিত হয়, তাহ! 

উত্তরকালে নহজে অপনীত হয় না। অতএব সাবধান হইয়া, 
সর্বথ। সৎপথে শিশুর পালন করা কর্তব্য। অর্ব্বদা 

সদ হটান্তপ্রদর্শন এরূপ সংপথ বলিয়া অভিহিত হয়। 
যাহাদের হস্তে শিশুবিনয়(১) রূপ গুরুতর ভার ন্যস্ত থাকে, 

তাহাদের বিবেচনা কর কর্তব্য, তাহারা এরূপ এক জনের 

শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে, যে উত্তরকালে তাহাদেরই 

স্যায় মানুষ হুইয়!, আত্মজীবের(২) অন্যতর সংখ্যা পুরণ 
করিবে। 

দৃষ্টান্ত দ্বার! উপদেশের ওজ্ভবল্য ও স্থায়িভাব সমুদভূত 

হয়, বুদ্ধিশক্তির সমুচ্ছাাস' আবিভূত হয় বিচারশক্তি 
মার্জিজিত ও প্রসারিত হয়, বস্তজ্ঞান প্রস্করিত 'ও হৃদয়ে বদ্ধ 

মুল হয়, জ্ঞানবৃত্তির সর্ববদেশব্যাপিনী বিকাঁশশক্তি মন্গ্ 

হয়, এবং আনুষঙ্গিক মনের প্রফুল্লতা সংঘটিত ও সত্যানু, 
সন্ধিৎয1(৩) প্রাছুভূতি হয়। গুরুদেব সংক্ষেপে দৃষ্টান্তের 
এবংবিধ বহুবিধ গুণ কীর্ডভন করিয়াছেন। অধিকন্তু, 
দৃষ্টান্ত দ্বায়া অদৃষউট ও অশ্রচতপূর্ব্ব বিষয় সকলের অনা: 
যামেই প্রতীতি হইয়! থাকে এবং বস্তমাত্রের সহিত নিকট 

জপ পপ পাপা ৮ পাশ পপ টি ৯৮ পরি 

(১) বিনয় অর্থাৎ শিক্ষা । 

(২) আত্মজীব অর্থাৎ যুক্তিজ্ঞানবিশিষ্ট প্রাণী, যথা মানুষ । 

(৩) অর্থাৎ সত্য জানিবার ইচ্ছা। 
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পরিচয় সমাহিত হয়। মহদা কোন বিষয় শিষ্যের বোধগম্য 
না হইলে, গুরঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহ! ্মবভামিত(১) করেন। 

যাহার অধুযাত্র জ্ঞান নাই, দৃষ্টান্ত তাহার বোধবিষয়ে 
 অদ্ধিতীয় সাধন | অতি মূর্খ ও স্তব্ধ ব্যক্তিও দৃষ্টান্তবলে 

গুরুতর বিষয় সকল অনুধাবন ও তদনুণারে কাধ্য করিতে 
সমর্থ হয়। অতএব সর্ববথা সদ ছটান্ত প্রদর্শন বা প্রদান 

পূর্বক শিশুগণের মামুষী শক্তি মমথিত করা সর্ববতোভাবে 
বিধেয় | 

তলা 

এঞ্লাদশ অধ্যায়। 

শিশুগীতা_-শিশুদিগকে যেন্ধগে পালন ও শিক্গা প্রদান 
কর! কর্তব্য, তদ্বিষয়ক উপদেশ । 

অবধূত কহিলেন, মহারাজ! সবিশেষ মনোনিবেশ 
করুন, আমি এস্থলে গ্রঙ্দ্রমে গুরুদেবের কথিত শিশুগীতা 
কীর্ভন করিব। তিনি কথিয়াছেন, যে সকল বালক 
স্বভাবতঃ সচ্চরিত্র, তাহাদের সহবাঁমে সর্ববদ! স্বকীয় শিশুকে 
স্থাপন করিবে | যাহার! ক্রন্দন, উপদ্রব, কুদঙ্গ, কুক্রীড়া, 
কুভোজন, কদালাপ, কদর্য্য ব্যবহার, চীৎকার, পিতৃপীড়ন, 
ইত্যাদি শিশু-দুঘণের নামমাত্র অবগত নহে, ভাদৃশ 
বালকগণের সহিত স্বীয় শিশুর প্রণয়বন্ধন সংঘটিত 
করিবে। শিশুর সাক্ষাতে স্বয়ং কখন ক্রোধ, হিংসা, দ্রেম, 
অশীল ভাষণ) গ্রাম্য(২) সঙ্গীত, প্রহার, কৌতুক, অনার্ধয(৩) 
ভিজিট ানি রর 

(১) হদয়ঙ্গম। (২) অন্ী। (৩) ছুষ্ট। 
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চেষ্টা, মর্য।দালঙ্ঘন(১), বিড়ন্ষিত ভাব(২), মন্ত চেষ্টিত(ও 
অন্ুকারী নর্ম[(৪], দূষিত হাস্ত৫], এলাপা্] স্বলিতা, 
ক্রীড়া, দ্যুত-কলহ ইত্যাদি আত্মদূষণ প্রদর্শন করিবে ন| 
সর্বদা দদদব্টান্ত সহযোগে তাহার ম্মাত্বোগুকর্ষ বিধান 
তবিষ্য উন্নতির দ্বার মোক্ষণ কর্রবে। যদিও সকলে 
পক্ষে এইরূপ ব্যবহার সর্বদা সম্ভব নহে; কিন্ত যত 
সাধ্য, তদনুরূপে এ মকল অমৎ দৃষ্টান্তের পরিহার করিবে 
ভক্তি, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, গ্রীতি, সৌহার্দ, প্রণয়, মিত্রতা, দা; 
সত্য, ধর্মমচেষটা, অনুকম্পা। ইত্যাদি সদ্বৃত্তি সকলের কার্য 
পরম্পর! বর্বদ| শিশু যাহাতে শু করে, তদনুরূপ চে 
করিবে | কথাচ্ছলে সহজ ও সুলভ দৃষ্টান্ত দ্বারা হাসল 
নীতি সকল তীয় হৃদয়ে অঙ্কিত করিবে এবং সব্র্বথ| এপ 
মাদ্স্টান্ত মহায়ে উপকথ|[৮], উপাখ্যান[৯], উপন্য(ন[১৭] 
ব। আখ্যান্১১] সকল কীর্ভূন করিযা। যুগপৎ তদীয় আনন 

০ ২ ক্পীশীীশিশীঁি ০5934 
ারাজর 

পেশী নাপিত িাীশিশীী সী 

(১) সাধুব অপমান ও অসাধুর লক্মান ইতাঁদি অনিয়মিত অনুষঠঠান। 
(২) প্রতারণা ইন্যারদি। (৩) পাগলামি । 
(8) অর্থাৎ বোবা প্রহতিকে ঠা! করিবার জন্য তাহাদের না 

ব্যবহার করণ। 

) দুধিত হান্ত অর্থাৎ বেগ্ঠ(দিব দিকে দুষ্টি করিয়। হাশ্ত। 
(৬) শ্রলাপ অর্থাৎ কোনরূপ অর্থ নাই এপ বাক্য প্রয়োগ । 
(৭) শ্মনিত ক্রীড়া অর্থাৎ প্রেমারা খেলা ইত্যাদি । 
(৮) যেমন কাক বিড়।লাদির গল্প। (৯) ধারাবাহিক গন্ন। ূ 
(১০) শ্লোক প্রভৃতি ও নাটক নভেল।দি। 

(১১) এঁতিহাদিক কথা। 
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৪ উৎকর্ষ দাধন করিবে। তাহাতে ভাঁবী উন্নতির মুক্ত. 

্বারস্থরূপ নীতিধিষয়ে অনুরাগ প্রাছুরভূত হইবে। 
_ শিশুব চিতরৃত্তি স্বভাবতই সাতিশয় উর্বর বা 

উৎপাঁদিকাঁশক্তিসম্পন্। উহাতে মৎ ব। অন যে কোন 

বীজ আরোপিত হয়, তাহাই হঙ্কুরবদ্ধ ও অনায়াসে 

শাখ। প্রশাখায় পরিণত হইয়া থাকে। অধিকস্ত, 

একবার শঙ্কর উৎপন্ন হইলে, সহজে তাহা বিনষ্ট হইবার 

মন্তববন! নই। শিশুকালের স্বভাব চরিত্র দর্শন করিয়া) 

লোকের ভাবা উন্নতি বা অবনতি যেরূপ সহজে আনুমিত 

হয়) মন্য সময়ে কখন মেরূপ বলিতে পারা যায় না| 

পঞ্তগণ জ্ঞানবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণের অত্যুনত মনের 

মহিত শিশুহদয়ের তুলনা করেন। তৎকালে কল্পনাশক্তির 

সর্ঘগ্রাগিনী প্রতৃতার অনদ্ভাববশতঃ একতানতা! বা একা গ্র- 
তার মমধিক প্রভাব গ্রাঁছুভূতি এবং তন্নিবন্ধন ধারণা ও 

মেধা শক্তির ভূয়স্তর[১] গ্রমার সঞ্চরিত হইয়1 থাকে। খষি- 
গণ স্ৃুস্তর তপশ্চর্ধ্য। দ্বারা যে মমাধির গ্রার্থন। করেন 

শিশুহৃদয় মেই সমাধির নিত্য অধিষ্ঠান। যে ব্যক্তি বুদ্ধি- 
পূর্বক এই সকল অনুমান বা অনুধাবন করিতে সক্ষম; 

তিনি স্বশ্পমাত্র যত্র করিলেই, স্বীয় শিশুকে উত্তরকাঁলে 
কারত্রয়দর্শা পরমর্ধি ণদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, 
মন্দেহ নাই। 

জিচ্ঞাপাই শিশুর একমাত্র স্বভাব এবং জিজ্ঞাসাই 
তাহার একমাত্র ক্ষুধ | উপদেশ অপেক্ষা ৃষ্টাস্ত 

». প্পাপাপস্প সপ শীশাীিশিটাশিশটি তাপস কি ডু .্পোশিত ৮ শিক 

(১) অভ্যধিক। 
পপি িিপিশপাগ শশা 
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দ্বার] এই স্বভালের তীক্ষত। ও ফলবন্তা সমুদ্ভূত হয়। শিশুর 

সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে? সে একতান ব একমুখ 

সংসক্ত হৃদয়ে যেরূপ তাহা দর্শন করে? একজন যোগিরও 

তদনুরূপ ঘটনা সম্ভব নহে। বিষয়ীর চিন্ত বহুতর ব্যাপার. 

বাহুল্য বশতঃ এক বিষয়ে কখন নিবিষ্ট ও সংসক্ত হইতে 

পারে ন।; শিশুর সেরূপ হইবার সম্ভাবন| নাই। স্তৃতরাং 

বিষয়মাত্রেই তদীয় মনোবৃত্তির মাতিশয় তৎপরতা লক্ষিত 

হইয়। থাকে। আমরা সমুদায় জীবিতকালে য়ে সাংমারিক 

বা সাধারণ জ্ঞান লাভ করি, তাঁহার অধিকাংশই শিশু 

কালের প্রস্থুত| মনুষ্য শিশুকালে যত শিক্ষা! করে। 

যাবজ্জীবনেও ততদুর শিক্ষা কোন অংশেই সম্ভব নহে। 

মহর্ষি হারীত কহিয়াছেন, শিশুর ন্যায় আমার চিন্তা, 

শক্তি সর্ধরথ! অভিন্ন ও শুদ্ধ ভাবাপন্ন। সেইজন্য সকল 

বিষয়েই আমার উদ্ভেদনীর(১) সীম! নাই। যাহারা কোণ 

গরুতর বিষয়ে পিদ্ধিলাভের অভিলাধী, তাহার! শিশুর স্বভাঁধ 

পরিগ্রহ করিবে । তাঁহা হইলে, তাহাদের চিন্তাঃ ভাবনা ও 

ধারণা শক্তি সমধিক মন্ধুক্ষিত এবং অভিলধিত অধ্যবসায়[২, 

অধিকতর অনুকূল হইনে। বিষঃজ্ঞানপরিশূন্য মুক্ত কল্প[৩) 

শিশুহপয়ে বিচিত্র ্রহ্মাভাবের যেরূপ হুল্পষ্ট প্রতিভা 

লক্ষিত হয়, তপস্থিহদয়েও তাদৃশ দর্শন সম্ভব নহে | এইজন্য 

লোকব্যবছারে দেবতার নহিত শিশুর তুলন! কল্পিত ও 

অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম উত্ভেদনী। 

(২) চেষ্টা। (৩) স্বাধীন। 
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পরিগৃহীত হয়। যাহার! শ্বপদ সম্পদ, শোক হর্ষ অথব! 
সখ দুঃখ সকল বিষয়েই বালকবৎ ব্যবহার করে, তাহার! 
কখন মহত বা অভিভূত অথবা অনুতপ্ত হয় না। বাল- 
তাব ও সমদশিতায় কিছুমাত্র ব্যবধান(১) নাই। অথবা 
বালক ও দিদ্ধপুরুষ উভয়েই সমান। বালকের নিকট 
তীক্ষবিষ আশীবিষ নিক্ষেপ কর, সে রজ্জব বা হাঁর ভাবিয়া, 
তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিবে। সমদর্শী সিদ্ধ সাধুরও 
ভাব তদ্রূপ। 

চতুদ্ধার্দশ অধ্যায় 
রাজধি শাতকর্ণির উপাখ্যান--সতী স্ত্রীর লক্ষণ । 

অবধৃত কহিলেন, রাজধি শাতকর্ণি এইজন্য ঈশ্বরের নিকট 
বালভাব প্রার্থন! করিয়াছিলেন। তিনি অখণ্ড মেদিনীমগ্ডলের 
অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন। পাথিব কোন বিষয়ে তীহার 
কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি একদিনের জন্য৪ 
শান্তিলাতে সমর্থ হয়েন নাই। স্ঠাহাঁর মহিষী হৃরূপ। সর্ধবথ। 
গতির অনুরূপ! ছিলেন । তিনি সতীত্বের সাক্ষাৎ আদর্শ, 
পাতিব্রত্যের মূর্তিমান্ বিগ্রহ, শালীনতা র(২) শিক্ষাভৃমিঃ 

গতিভক্তির অদ্ধিতীয় আধার, এবং স্স্ত্রীকতার উদ্ভব ক্ষেত্র। 
স্বামীর সহিত একহ্বদয়ত! বা একপ্রাণতা যতদুর সন্ত, 
তাহাতে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাহার আঁকার 
্রকার ও ভাবভঙ্গি সমুদায়ই যেন পতিময়-জীবিতার অখণ্ড 
পপ সপিসপেস। 

পি আপস দা শীল 

ও 

(১) অর্থাৎ তফাত। (২) অর্থাৎ লজ্জাশীলতা | 



১৯৬ ধোগভারত। 

নিদর্শন প্রদর্শন করিত। ঈশ্বর ফ্নে জগতে প্রকৃত পতিপরাঁ. 

য়ণতার পরিচয় জন্য তাহারে স্থষ্টি করিয়াছিলেন। শত শন্ত 
সাবিত্রীর সর্বলোকোত্তর পনিত্র প্রণয় তহাঁতে যেন মন্িছিত 
হইয়াছিল । ভথবা, তিনি ধেন বিশুদ্ধ সতী-ব্রতের শিক্ষার 
জন্য মংসারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শান্তি যেরূপ 
সত্যের, দয়! যেরূপ সাধুভাবের, কর্তব্যনিষ্ঠা যেব্ধপ ন্যায়ের 
ও বন্ধৃতা যেরূপ এঁকচিন্তের অনুগত; অথবা, মৃক্তি 
যেরূপ বৈরাগ্যের, বৈরাগ্য যেরূপ সঙ্গত্যাগের, সঙ্গত্যাগ 
যেরূপ নিমমত্বের, নিমমত্ব মেনূপ তত্তজ্ঞানের, তত্ৃজ্ঞান 

যেরূপ ঈশ্বরচিন্তার এবং ঈশ্বরচিন্তা যেরূপ" বিবেকের তানু, 

বর্তিনী, তজ্রপ তিনি স্বামীর অনুগাঁমিনী ছিলেন। অথব 
শমগুণে ক্ষমার, সন্তোষে সুখময়তার, উদারচরিত্রে বিশ্বজনী- 
নতার ও সাধুভাঁবে অর্বপ্রিয়তার পক্ষপাতিত্ব গ্রদর্শনবামনায় 
ঈশ্বর যেন তাহার কৃষ্টি করিয়াছিলেন । 

ফলতঃ, তিনি যেন স্বামীর শোকে সাক্ষাৎ সানা, 

আ়ামে বিশ্রান্তি, রোগে দ্বিব্যোষধ, কার্যে প্রবৃকতি, 
অকাধ্যে নিবৃত্ত, পরিতাপে প্রিয়বাক্য, বিকারে ধীরভ|ব 

এবং রহস্যে শরীরিণী(১) মন্ত্রণ ছিলেন। তাহার বাকোর 

লীম! স্বামীর কর্ণপর্যন্ত, অবশ্থিতির সীম! স্বামীর সকাশ- 
পর্যন্ত, হাস্তের সীম! স্বামীর প্রসাদপর্য্যন্ত, প্রার্থনার সীমা 

স্বামীর সঙ্গপর্ধ্যস্ত, আরাধনার সীম! স্বামীর চরণপর্ধ্যস্ত, 

আকৃতের(২) সীমা স্বামীর হৃদয়পর্ধ্স্ত, গমনের সীমা স্বামীর 
শয়নগৃহপধ্যস্ত,,চিন্তার সীম! স্বামীর চিত্তু্টিপ্য তত, কামনার 

শি শীত শিস শশী শী সপ শশা শা সিশীশিশীপি শাশীপীপপীটি শা তত পপি শী 

(১) অর্থাৎ সাক্ষাৎ। (২) আ কৃত অর্থাৎ ২ ঘদ্গত চ ভাব। 
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দীগা স্বামীর সৌভাগ্যপ্ধযস্ত, দৃষ্টির সীম স্বামীর কপট 
প্তিপর্ধান্ত, ভ্রকুটার মীম স্বামির নমপরযাস্ত, (১) অভি- 
মানের সীমা স্বামীর শঠপ্রণয়পর্য্যন্ত এবং অহংকারের সীমা 
স্বামির অনুরাগপধ্যন্ত বদ্ধ হৃইয়াছিল। তিনি প্রণয় ভিন্ন 
কখন কোপের বশবর্তিনী, স্তরত ভিন্ন কখন বিরুদ্ধচারিণী, 
রতি ভিন্ন কখন কলহকারিণী, গোত্রস্থলন ভিন্ন কখন ঈর্ধযা- ূ 
শালিনী, প্রণয়কলহ ভিন্ন কখন অভিমানিনী, প্রছেলিকা 
ভিন্ন কখন কুটভাষিণী, রজ ভিন্ন কখন কলুষময়ী, 
প্রেমাতিশয় ভিন্ন কখন রাগময়ী, স্বামিসহবাঁদ ভিন্ন কখন 
বাচ্ঞাদৈন্যের অনুসারিণী, ব্রত ভিন্ন কখন পতিবিরাগিণী 
এবং অভিমত বিলাম ভিন্ন কথন বাহ্যাড়ম্বরের অনুগাঁমিনী 
ছিলেন না। 

তিনি সর্ববথা স্বামির প্রতিকৃতি অথব| অন্তর্পন স্বরূপ 
ছিলেন। এ দর্পণে স্বামিচরিত্র সর্বতোভাবে লক্ষিত 
ইত | বলিতে কি মহারাজ বসন্ত, তিনি তাহার সমৃদ্ধি; 
মহারাজ যৌবন, তিনি তাহার মুখস্ী; মহারাজ পুরণচন্্র 
তিনি তাহার ক্সিপ্ধ কৌমুদী; মহারাজ বিচিত্র পুষ্প, 
তিনি তাহার বিকাশ; মহারাজ মকরন্দ, তিনি তাহার 
ধোগন্ধি; মহারাজ মন, তিনি তাহার রৃভি) মহারাজ 
কাবা, তিনি তাহার সাধনশক্কি; মহারাজ দেহ, তিনি 
ঙাহার মাতম!) এবং মহারাজ আত্ম তিনি তাহার ব্রহ্মভাব। 
সথবা মহারাজ ভূষণ, তিনি তাহার জ্যোতিঃ; মহারাজ 
ধালোক, তিনি তাছার প্রতিভা; মহারাজ বালতপন, 

(১) অর্থাৎ উপহাস । 
শশী শিক 
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তিনি ত্রীহীয় অভিমুখীন উষা) মহারাজ তেজ, তিমি তাহার 

্র্ীপ্তি ; মহারাজ মেঘ, তিনি তাহার পক্ষপাতিনী ময়ূরী; 
মহারাজ পদ্ম, তিনি তাহার অন্ুরাশিণী ভ্রমরী; মহারাজ 

বৈরাগ্য, তিনি তাহার মহচাঁরিণী শাস্তি; মহারাজ লৌন্দর্যা 
তিনি তাঁহার মধুরিমা ; মহারাজ সঙ্গীত, তিনি তাহার 
স্বরলহরী এবং মহারাজ গণ) তিনি তাহার নিত্যল্গিনী 

গরিম। | 

ধলতঃ, মহারাজ যেন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ গ্রমোদ- 

কাননের একমাত্র স্বকৃূমীর নইকার তরু; সুন্ূপা যেন 

তাহার আশ্রিত একমাত্র বিচিত্রচিত্রময়ী পরমস্তকুমারী 

মুক্তালতা।। অথব1, মহারাজ যেন ঈশ্বরের লীলাতরঙ্গিণীর 

একমান্ত্র বিশুদ্ধ প্রণয়োতসুক চক্রবাক; স্থরূপা যেন 

একমাত্র তদেকপ্রাণা ও তদেকচিত্তা চক্বাকী। অথবা, 
মহারাজ ঘেন ঈশ্বরের কেলিলরোধরের একমাত্র বিচিন্ত 

কনকপগ্ন;) শ্ব্ূপা যেন তন্ময়জীবিতা কনকপ্সিনী। 

অথবা, মহারাজ যেন সংসারের একমাত্ত কামা ফল; 

ন্বপূপা যেন তাহার অনুরূপ বিশুদ্ধ বাদনা। অথবা, মহা- 

বাজ যেন মনস্বিজনের অভিমত পুরুষকার ; স্থৃরূপা ঘেন 

তাহার অনুগত নিত্য সিদ্ধি। অথবা, মহারাজ্গ যেন পরম 

অভিলষিত দৈববল ; স্রূপা যেন তাহার তর্দেকপরায়ণা 

অবশ্থীস্তাবিনী ফল-সম্পত্তি। অথবা, মহারাজ যেন পুরুষের 

পরমসেবিত পবিভ্র উদ্যম; সুরূপা ঘেন তাহার আশ্রিত 

মহীয়সী লক্দনী। অথবা, মহারাজ ঘেন সাক্ষাৎ অমৃত; 

স্বরূপ ঘেন তদেক-গত1. অমরত1| অথবা, মহীরাজ ফেল 
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নিরতিশয় যোগ্য ব্ষয়) সুরূপা যেন' তাহার ধোগী 
যোজনা । অথবা, মহারাজ যেন অভিমত বস্ত, পুরা 
যেন তাহার অনুরূপ কল্পনা। অথবা) মহারাজ যেন 
পদ্দনকানন; স্বরূপা ধেন পারিজাতমঞ্জরী | অথবা, মহারাজ 
যেন সুলুদ্ধ কর্মানন্তান; তুর্ূপা যেন তাহার অভিমত 
অনুভাবিত ফলসম্ততি | 

এই রূপে মংপারে তাহাদের ন্যায় পরম্পর উপমা ও 
উপমেয় ধর্মাবিশি্উ শনন্যডুলিত অন্ধিতীয় বস্তু কুত্রাপি 
লক্ষত হইত না। 

পসরা ারাররারারটি 

প্মশ জোশ অধায়। 

বপবর্ণন। 

আবধৃত কহিলেন, মহারাজ! বাঁহা ও আভ্যপ্তরভেদে 
সপ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্যের নাম বাহ রূপ 
এবং আন্তরিক সৌনধ্্ের নাম আত্যন্তর রাপ। হজ্পদাদি 
অ্প্রতা্ সকল নয়ন মনের প্রীতিকর হইলে, তাহাকে 
শারীরিক সৌন্দর্য্য বলে। আর, অস্তঃকরণ সৃদদর অর্থাৎ 
সংপ্রবত্তির আধার ও সংস্বভাবের আশ্রয় ইইলে, তাহাকে 
ঘাসান্তর সৌন্দর্য্য কহিয়া থাকে । যেখানে এই উভয়ের 
শমাবেশ, সেই বন্তই প্রকৃত সুন্দর বা রূপবান্। নতুবা, শরীর 
নর বা বর্ণাদি উজ্দবল ও নয়ন মদের শ্রীতিকর হইলেই, 
ঈপবান্ বা স্নর হয় না। বরং অন্তঃকরণ সুন্দর হইলে, 
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তাহাকে রূপবান্ বলা যাইতে পারে। তথাপি, শরীর 
সন্দরকে রূপবাম্ বলিতে পারা যায় না। 

মংসারের লোক বাহাদশাঁ ও বাহানিষ্ঠ এবং বহিমু্থ 
স্বতাববিশি্ট। এইজন্য, বাহা মৌন্দর্ধ্যকেই প্রকৃত রূপে; 
লক্ষণ বা পরিচায়ক বলিয়া থাকে । ফলতঃ, যাহার প্রকা* 
আছে, প্রতিভ1 আঁছে, তাহাই ব্ূপ। চন্দ্রের, প্রকাশ এ 
প্রতিভা উভয়ই আছে, এইজন্য চন্দ্র অপেক্ষা রূপবান্ € 
কান্তিমান্ দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। যেখানে প্রকাশ ? 
প্রতিভা নাই, তাহাকে বূপনান বলে না। মহারাজ! 
আমি লোকশিক্ষার জন্য রাজর্ষি শাতকর্ণির অনুরূপা মহিফী 
স্বূপার অপরূপ রূপ বর্ণন করিতেছি, শুনিলেই বুঝিতে 
পারিবেন, প্রকৃত রূপ কাহাকে বলে। অতএব তিনি 

সহকারে শ্রবণ করুন। রব" 

যেরূপ স্ুবিস্তত গগন্ভাগের ইতস্ততঃ প্রতিফলিত 
মনোহর প্রতিভা দর্শন করিলে, মেঘমধো বিনিহিত চক্দ্রমার 

অনুমান হয়, অথবা] যেরূপ সমুদ্রের ললিলোপরি সবেগে 
সমুত্পতিত প্রদীপ্তি-নির্ঝর পর্য্যবেক্ষণ করিলে, অন্তাস্তল্ি 
গাতিত রত্বনিচয়ের পরিচয় হয় ; তন্দ্রপ সুরূপার সুকুমার 

বদনমগ্ডলে তদীয় স্বভাবস্ুন্দর মনোবৃদ্ধির সুস্পষ্ট পরিজ্ঞান 
পরিকলিত(১) হইত। তাহার নর্কবকাল-সুখ|বহু স্সিগ্ধ সুন্দর 
মোহন মনোহর শুভ দৃষ্টিও এ বিষয়ের অখণ্ড নিদর্শন 

গ্রদর্শন করিত।. অধিক কি, তদীয় সমুদায় অঙ্গ প্রতাগই 
যেন তাদৃশ সমুন্নত অন্তঃকরণের অনুরূপে | নির্মিত হুইয়াছিল। 

(১) অর্থাৎ লক্ষিত। 
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উাছার, কটিদেশ) উহার অহস্কারের নায়, নাই, বলিলেই 
হয়। তাহার মন ও ভূজলতা মাতিশয় কোমল ; নিতম্ব, 
স্বভাবস্থুলভ শালীনতা ন্যায় নিরতিশয় বিশাল; পয়োধর 
ও আশয় একান্ত উন্নত; অঙ্গমৌষ্ঠব, পতিভ-ক্তর ন্যায় 
হুমার্জিত ) দশনপংক্তি ও মনোভাব একান্ত নির্দাল ; 
দৃষ্টি, স্বভাবের ন্যায় সরল, প্রশস্ত, সংযত, সাতিশয় 
মধরতাবাপন্ন ও একান্ত বিশস্ত; গমন ও অভিমান 
অতিমাত্র মন্দভাঁব বিশিষ্ট ; অন্তঃকরণ যেরূপ মতা ধর্ম 
ও ন্যায় প্রভৃতির প্রমোদকানন, শরীর তজ্প শৌন্দষা, 
সৌকুমার্ধয ও মধুরিমাদির পুণ্যক্ষেত্র ; কান্তি যেরূপ 
অকণোদয়বেলার ন্যায় উন্জ্বন। প্রশস্ত 'ও সর্বলোকলোভন 
এবং বসন্তকালীন প্রভাত-কমলিনীর ন্যায় যেরূপ উচ্ছল- 
নোনুখ প্রতিভা ও সুবিমল বিকাশ বিশিই, প্রবৃতি সেইরূপ 
বর্ধকালীন তরক্গিণীর ন্যায়, উদ্দাম হইয়া) সর্ধদ। লোক. 
মঙ্গলমম্বদ্ধির নিমিত্ত ধাবমান 'ও শরৎকালীন জলাশয়ের 
ন্যায়) নিশ্মীল হইয়া, সূর্যাকিরণের ন্যায়, সর্ববথা সাধ ভাবের 
গ্রতিভামে শোভমান(১)। এইরূপ, স্বরূপার আকার 
যেরূপ স্্মিয়ী শাল-লতাঁর ন্যায় বিচিত্র, বসন্তকালীন 
তারকারাজি-বিরাজিত পৌর্ণমাঁপী-গগনের ন্যায় স্বচ্ছ-ধবল 
ও মনোহারিতাঁয় পরিপূর্ণ, এবং পরমস্থুরভিত ও নিরতি- 
শয়বিকানশীল অভিনব মাধবী-কুম্রম অপেক্ষাও নয়ন 

সস সপ 

(১) অর্থাৎ শরতের জল যেমন নিমল এবং তাহাতে হূর্ধ্যাদদির 
কিবণ যেমন প্রতিভাত হয়, তাহার প্রবৃত্তি তদ্রপ নির্মল ও তাহাতে সাধু- 

ভাব তেমনি প্রতিফলিত। 
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মনের প্রীতিকর ; তাহার ভাব লেইরূপ শান্তিরসের আঁধার 
বিঅরন্তের এক-নিদানঃ উদারতার ক্রীড়া-শৈল ও কুটুম্বিতার(১ 
আদিম অবতারভূমি | 

অঘটন-ঘটনা-নিপুণ পর্বনূতন-বিশেষ্ত অমন্ত-ফৌশল 
বিধাতা যদিও নিত্য নৃতন অভ্ভুততম .রচনায় পারদর্শী 
কিন্ত, হবরূপা যেন নেই বিধাতার মমোহারী স্গ্থির চরম 
সীমা, অলোক-সামান্য আশ্চর্ধ্যকারিতার চূড়ান্ত নিদর্শন 
সর্বলোক-স্থসম্তাবিত(২) রূপ বিজ্ঞানের শেষ কারা, পরম 
মহীয়মী কল্পনার অস্তিম কীত্তি, এবং সর্বলোকোভর তাদৃশ 
রমভাব-বিশেষ বিদ্যার অভূতপূর্ব অভিনব প্রসব। তিনি 
যখন হাস্য করেন, বোধ হয়, যেন লাক্ষাৎ মধ্রিমা, অথবা 
যেন শরীরিণী ত্বষম! কিবা স্বয়ং আত্মীয়তা অথব! সাক্ষাৎ 
বশীকরণ পরাভূত হইল । যখন কথা কহেন, বোধ হা, 
যেন বীণা অপেক্ষাও স্বমধ,র বঙ্কার বিনিঃস্থত, সুম্বর মঙ্গীত 
অপেক্ষাও হুখদায়িতা সমাগত অথবা অমৃত অপেক্ষাঁও 

ইঞ্চি রসধার| প্রবাহিত হুইল | যখন মন্তাষণ করেন, 
বোধ হয়, যেন অভীষট(দেবী সাক্ষাৎকারে উপনীত্ত হইয়া, 
অনুরূপ আপ্যায়িত করিলেন ;) অব! ষেন দৈবশ্বক্তি সহসা 
প্রসন্ন হইয়া, চিরকালের পরিলালিত(৩) অভিমত যর প্রদান 

করিলেন। যখন গমন রুরেন, ৰৌধ হয়, ধেন, পারিজাত' 

বল্লরী মলয়-সমীরণে মৃছুমন্দ আন্দোলিত হইতেছে; অথব। 
পি 

সস 4০ পট পপ ০ সক পিপি পোপ পিপিপাকপাপিপপসপী 

(১) আত্মীয়তা । 

(২) পুজিত । 

(৩) অর্থাৎ বাঞ্চিত। 
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ঘন ধর্টোর গেহিনী, সতোর লহচরী, তপন্থার ভগিনী, 
|ন্তির কন্যা কিংবা নৈরাগের প্রিয়সখী 'বিলামভরে বিচরণ 

চরিভেছেন ; কিংবা যেন ঈশ্বরের মূক্তিমৃতী ছায়া ধরাতলে . 

সবতরণ করিলেন । ঘখন ম্বামিদকাশে মবশ্থিতি করেন, 

বাধ হয়, ফেল সাধ্হৃদয়ে মত্প্রবৃত্তি মংমিলিত আথব1] যেন 

॥ষত্বের সহিত তপস্তার যোগ হইল। 

বলিতে কি, রাজমহিষী স্বরূপ! যেন মুর্তিঘতী মায়াবিদ্যা। 

নাক্ষাত বশীকরণ, প্রত্যক্ষ ইন্্রজাল অথব! স্বয়ং সর্বলোক- 

মোহিনী দৈবী শক্তি। সেইজন্য, দর্শন মাত্রেই ব্যক্তিমাত্রের 

মন-গ্রাণ-হরণ ও আপ্যায়িত করিয়। থাকেন। মহারাজ! তর্দীয় 

কুমার শরীর যষ্টি শান্ত, করুণা, অনুকম্পা, সতা, ন্যায়, 

মখিতা ও ধর প্রভৃতি বিশুদ্ধ গুণের প্রতিতায় এরূপ আলো- 

কিত যে, দেখিলেই, তাহারে অভীফীদেবী বলিয়। প্রণাম বা 

বুধান, স্নেহময়ী জননী বলিয়া ভক্তি, প্রীতিময়ী ভগিনী 

বলিষা পরম সমাদর, নিরতিশয় পরিচিতা ৰা আত্মীয়া বলিয়া 

মন্ত।ষণ, গ্রণয়-পবিত্র সখী বলিয়া সর্ববদ| সহবাদে অবস্থান, 

একগ্রাণ সহায় বলিয়! আনুকূল্য বাঁ পরামর্শ পরিগ্রাহ এবং 
অভিমত পিদ্ধি বলিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রয় করিতে প্রবৃত্তি 

হয়। তথাহি, তদীয় আকার প্রকার ও ভাবভঙ্গী সমুদায়ই 
এরূপ সর্বলোক-রমণীয়তার ও অমামুষ-স্থলভ মহীয়মী 

উদারতীর আধার, যে, বিধাতা, যেন তাহারে সকলেরই 

আশাময়, আনন্দময়, মনোরথময়। অভিলাষময় ও উৎদাহ-. 

শহময় করিয়া, রচনা করিয়াছেন। 

ংলারে এরূপ মনোহারী বা অদ্ভুত বস্তু মূলত নহে? 
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যাহার চরম দর্শন) প্রথম দর্শনের ন্যায়) সমান বা অনুরূপ 
আশ্চর্যকারিত। প্রব ও নয়ন মনের নিতা প্রীতি বিধান 
করে । চক্র? কুমুদ+ পদ্ম ও রত্ব প্রভৃতি মনোহর অদ্ভুত পদাথ 

সকল এবিষয়ের নিদর্শন। সুতরাং, তাহারা স্তরূপার তুলনার 
সামগ্রী বা উপকরণ হইতে পারে না। কেননা, সুরূপা 
সর্বকাল-রমণীয় ও সর্বলোক-সুখাবহ অভিমত গুণ ও রূপ. 
সমৃদ্ধির অক্ষয় আধার, এবং তজ্জন্য তিনি যেন সকলেরই 

গেহলম্মমী, কুলদেবতা, নয়নের দ্রব্যগুণময়ী অগ্তনশলাকা, 
অথবা শরীরের সর্ববকালস্থায়িনী বিপুল আরোগ্য-সযুদ্ধি 
বলিয়। প্রতীত হয়েন। অপিচ, তিনি যেন কান্তি-সরসীর 

একমাত্র কনকনলিনী, লৌন্দর্ধ্যসাগরের একমাত্র রত্বগ্রভা 
সর্রবলোক রামশীয়ক-গগন-মণ্ুলের একমাত্র পূর্ণ-কৌমুদী, 
লাবণ্য-গৃহ-হৃদয়ে একমাত্র মণিদীপ-মহাছ্যুতি, লৌকুমাধ্য 
কেলিকুঞ্জের একমাত্র সূকুমারী মাধবালতা, মাধুর্য্য-মহা- 
সরোজের অনুগতচারিণী ভূঙ্গরাজ-বর-নায়িক(১) এবং 

মানবহৃদয়ের সুখময়ী আশ! বা প্রীতিস্বরূপা। 

মহারাঁজ ! তিনি প্রভাও নছেন, জ্যোতিও নহেন, রত্বুঃ 

নহেন, মণিও নেন, মন্ত্রও নহেন১ এবং দিব্য ওষধ৪ নেনে? 
অথচ তাহা অপেক্ষাও মনোহর, মোহকর ও সমধিক 

শান্তিরসের মাধার। তদীয় অধরে অলক্তক নাই, তথাপি 
উহা তাহা অপেক্ষাও সাতিশয় রাগশীল। তাহার শরীর 
অতিমাত্র কোমল। তজ্জন্য দামান্য অলংকারভারও মহা 

পাশ শশী পপি শিপ শেসপীপীপাশিসপীপিশপিপিী শশী তি শিশশীশী পপি দি শী পাক সা কস 

(১) বরনায়িকা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্ত্রী। 
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করিতে পারে না।' তথাপি উহ! অলংকারেরও অলংকরণ ।, 
সাহার বদনমণ্ুলে অনাভ্রাত(১) কুদূম, অপরিহিত(২) রক, 
অভিনবো দিত পূর্ণ- কৌমুদী, এবং শারদাকাশ-ব্যাপিনী 
মনোহারিণী উষ্!। অপেক্ষা ও শান্তিমম়ী রমগীয়ত। সর্ব! 
বিচরণ করিতেছে । তাহার নয়নযুগল নিরতিশয় আত্মীয় 
ভাবে উপলক্ষিত(৩), মন্তাষণ-কৌতুকের(8) আধার, 
বিশ্বাসের উপাদানে বিনির্শিতি এবং পদ্ম কুমুদ ও হরিনী 
প্রভৃতির ও অভিলাষ-স্থান। তীহার পরম- সুকুমার ও অভি- 
রামতর(৫) হৃদয়দেশে কান্তি-সরমীর কনকপদ্ম. কোরকমদৃশ 
যে রমণীয় পয়োৌধর-যুগল বিরান্গ করিতেছে, তাহাতে 
ঘপুমাত্র কামের অবদর নাই(৬)। তর্থাপি, উহ! সাতিশয় 
স্পৃহণীয় | তদীয় হদিতচ্ছবিই চি দৃটিই কুহুমন্তবক, 
বাক্যই অ্ৃতসন্তার, নহবাদই স্বর্গ, কাম্তিই রত্ুগ্রভা, 
আলাপই স্বমধুর সঙ্গীত) কষ্কন- বঙ্কারই বেদমন্ত্র, এবং তদীয় 
্রণয়ই অভিলফিত সাধন-সমৃদ্ধি। তিনি যখন স্ববিশাল. বেশী- 
বদ্ধ বিচিত্র দেহে দণ্ডায়মান হয়েন, বোধ হয়, যেন পাঁষাণ- 
বিলিখিত সুবিমল স্বর্ণরেখা শোভা! পাইতেছে, অথব!| যেন 
শিঝিড় জলদোদরে দৌদামিনীলেখা লীলায়িত হইতেছে, 
কিংবা যেন অন্ধকারময়ী রজনীযোগে বিচিত্র প্রবতারার 
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(১) যাহার আস্রাণ নওয় হয় নাই। (১) যাহা পরা হয় নাই। 
(৩) অর্থাৎযুক্ত। (৪) অর্থাৎ রে রা ইচ্ছা । 
(৫) অত্যন্ত মনোহর । 

( «) অর্থাৎ তাহা দেখিলে কাঁমের উদ্রেক হয় না। 
৩৭৯ 



৩০৬ যোগন্ভারত। 

সরলোম্নত। কনকচ্ছট। শাস্তোদ।র মধুর ভাবে অধিষ্ঠিং 
রহিয়াছে। 

তিনি বিলাসবতী(৭), তিনি মনোরমা, তিনি নন্দিনী 
তিনি অনন্থুয়া, তিনি প্রিয়ংবদা, তিনি রমা, তিনি ভগবডী 

তিনি গৌরী, তিনি মহাশ্বেতা, তিমি কললাবন্তী, তিনি কপা 
লিনী, তিনি শান্তা, তিন মন্দোদরী, তিনি €কীমারী, তিনি 

পল্গিনী, তিনি পান্মগন্ধা, তিনি বিশালাক্ষী, তিনি দেব 

ললিতা, তিনি কুমুদা, তিনি মদোকটা, তিনি কীর্তিমতী 
তিনি নন্দা, তিনি ভদ্রা, তিনি জনপ্রিয়া, তিনি বামন্তী 
তিনি উৎপলাঁক্ষী, তিনি হিরণ্যাক্ষী, তিনি মঙ্গল, তিনি 

বিমলা, তিনি কল্যাণী, তিনি অভয়, তিনি মহাগৌরী 
তিনি টপ্ডিকা, তিনি বরারোহা, তিনি সুভদ্রা, তিনি শুদ্ধ! 

তিনি সত্যবাদিনী, এবং তিনি প্রভাবতী(৭)। তদীয় নেত্র € 

কর্ণ ত্বভাবত; পাঁতিশয় হুন্দর এবং পরস্পর পরস্পরে; 

ভবষণ স্বরূপ । সুতরাং উ্বাতে কুগুল, মণি বাঁ অর্ীনাি 
স্পা 

(৭) বিলাদবতী হইতে প্রভাবতী পর্য্যন্ত কয়টা শব্দের ছুই গ্রকার 

অর্থআছে। প্রথম অর্থ এই, এ কয়টা শব্ধ পৃথিবীস্থ কয়টা বিশেষ বিখ্যাং 

সুন্নী স্ত্রীর নাম। রাঁজমহিষী স্থরূপা তুলনায় তাহাদের সমান ছিলেন 

দ্বিতীয় অর্থ এই, বিলাঁপবী অর্থাৎ বিলাদশাঁলিনী, মনোরমা অর্থা 

মনোহারিণী, নন্দিনী আননদদায়িনী, অন্থয়া অন্থয়াহীন, প্রিয়ংব 

প্রিয়ভাধিলী, রম! আহ্বাদজননী, ভর্গবতী সৌভাগ্যশালিনী, গোর 

গৌরবর্ণা, মহাশ্বেত। নির্মলস্বভাবা, কলাঁবর্তী 'চৌবট্টিকলাঁশালিনী, কগা 

বিনী পরমর্তাগ্যব্ভী, শাস্ত। শাস্তস্বতাবা, মন্দোদরী ধাক্ষমীবৎ রাশকং 

ভক্ষিণী বা সর্বনাশিনী নহে, কৌমারী অতিমাত্র স্ুকুমারী, দেবী পৃজনীযা 

ললিত স্থুকোমলা, কুমুদা! পৃথিবীর আমোদজ্জননী ইত্যাদি 



খর 
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বিন্যস্ত করা পঞ্চএ্রম মান্র। যেবজ্ত স্বতাব-সথলার, তদীয়, 

নহবামে থাকিলে, দোষও গুণের ন্যায় প্রতীয়মান হুয়.। 
দেখ, তদীয় স্থকুমার বদন সম্পর্কে নিরতিশয় কুটিল, অলক-. 
রাজি৪ মাতিশয়তা[১] ধারণ করিয়াছে। 

ফৌউশ ভভুর্দাশ অধ্যায়। 
প্রকৃত প্রণয়ের স্বরূপবর্ণন। 

অবধৃত কহিলেন, মহারাঙ! তাহারা পতিপত্বীতে, 
পরম্পর যে সাতিশয় অনুরাগ ও অকৃত্রিম. প্রণয় প্রদর্শন 
করিতেন) মংলারে তাহার উপমা নাই। কেননা, উচ্বাই 

মাক্ষাৎ প্রেমময় ঈশ্বরের আদিম সৃগ্তি।. এ অনুরাগ র| 
প্রণয়ে বিরহ নাঁই, অভিমান নাই, কলহ নাই, মত্তত। ব মোহ 
নাই, অবসাদ বা অনুতাপ নাই, রাগ বাঁ গর্ব নাই, ভঙ্গু- 
রতা ব1 ক্ষণস্থায়ী বৈচিত্র্য নাই, আত্মপরভেদ-জ্ঞান বা 
স্বার্থপরতা নাই, এবং বর্ধাকালীন গগনমগুলের ন্যায় 
ক্ষণে ক্ষণে নানাবিধ পরিবর্ত মাই ; চান্দ্রকৌমুদ[২] গ্রণয়ব 
বিরাম নাই, সৌরপা্মম৩] অনুরাগবৎ পরিণাম-পরিষাদিত! 
নাই; উষারুণ-প্রসত্তিবৎ মৌহুর্তিকতা[8] নাই) ক্রয়ক্রীতা€] 

অনুরাগবত শুক্ষতা বা শূন্য-গর্ভতা নাই। অধিকন্ত, এ 
প্রগয় কামমান্র[৬] প্রস্তর তৎকাল-মনোহর বা আপাত- 

ইখাবহ নছে; উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণের পরিতৃপ্তিমাধনবগ ক্ষণিক 21 
(১) অর্থাৎ গৌরব। (২) চন্কুম্দের। (৩) হৃর্ষ্যপন্ধের। 
(৪) অর্থাৎ ক্ষণস্থাফিতা। (৫) অর্থাৎ কড়ি দিয়া কেন।। 

(৬) শুদ্ধ কামঞ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। 



৩০৮ ধোগভারত । 

বা অবঙন্ন নহে; স্বার্থপরতা-সমুদ্ুতবৎ বিড়দ্বিত,বা হত 
দ্ধ গুষ্ক ভাবে উপলক্ষিত নহে; বিনিময়মাত্র-গ্রবণষৎ[১ 
উদ্দাসীনা২], অননুবন্ধ[৩] বা অনভ্যন্ত৪] নহে ১) আদান 
প্রদানসমুদ্দেশ-সমাহিতবত অনাদ্িম[৫], অপরক্ত[৬] ব 
অবিশুদ্ধ নহে; লৌকিকবৎ স্থুলভ, অনর্ঘ ৭] ব। যাদৃচ্ছিকতা। 
গরতন্ত্র নহে; গ্রামাবত পরিহসিত[৮); নয১], ক্ষিপ্ত১০ 
বা ব্যবস্থাশূন্য নহে ; মন্তবগ উদ্দাম, উদ্ধত, নিস্তেজ, মলি; 
বা! ৰ্হদোষের আঁকর নহে; নাঁগরিকবৎ পরিচ্ছদ-পরিপারীঃ 
বিধেয়। বালচাপল্যের আত্রাত) মন্ত হসিতে প্রচ্ছন্ন, সদ্যোন্রউ 
বা বিরক্কিময় নছ্ে; তির্ধ্যগুবিহিতব[১১] উচ্ছঙল 
সমাজচূষণ আচারবিরোধী, নীতিবিপক্ষ, আত্ীয়তাপরিশূনা 
বা অবিশ্বস্ত নহে; বন্যব অবদ্ধ, আনুদার, বায বিলাম, 

মাত্রের পরতন্ত্র বা রুচিভ্রউ নহে; অপরিণত-বয়ঃ 

সেবিতবত[১২] রসভাব-বিলান-বৈশদ্যে১ ৩]-বিবর্জিত বা 
স্খহীন নছে; পরম্পর অনভিমত[১৪] স্ত্রীপুরুষের শাঁশ্রিত 
বৎ অসিধারাব্রতের বিষয়ীভূত, কুটকলহে জটিলীকৃত, 
জাগরণমাত্রের পরিচ্ছিপ্ন, পার্্বপরিবর্তনমাত্রে অধিকৃত ৭ 
একান্ত অবিসহ্য নহে; বৈশিক ব[১৫] প্রার্থনাপরম্পরার 

(১) অর্থাৎ এক দ্রব্য দিয়া আর এক দ্রব্য লওয়ার মত। 

(২) ওদান্তযুক্ত। (৩) ধারাবাহিক নহে। (৪8) আয়ত্ত নহে। 

(৫) আদিম নহে। (৬) অনির্ল। (৭) অমুল্য। (৮) উপহান্ত। 
(৯) ভাবশুন্ত। (১৯) ক্ষেপামি। (১১) পশ্তপক্ষ্যাদি ইতর যোনির 

প্রণয়তুল্য। (১২) কীচাবয়সের প্রণয়বৎ। (১৩) নির্মলতা। 
(১৪) অমনোমত। (১৫) কপট লম্পটাদির পরীণয়তুল্য। 
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অভিভাঁব বশতঃ নিরভিশয় অনান্বাদা[ ১7, খাঁচুঞাভঙ্গের 

অণুমাত্র আঁবি9ভ্াঁবে খতিমাত্র পরিত্যক্ত, কপট-শত.রচনা- 
জালের গাঁচত1 প্রযুক্ত 'মমভাঁহীন, নিত্যনৃতন-্িয়গার 

আঁঙ্গাহ] বশত; অবসাদময় বঝ| তামভীক নছে; এবং 

: কুলদূষণ-সম্প্ত্রব[৩] এক দিকে অন্ধকার অন্য দিকে 
| আলোক) এক দিকে রসবত্ত। অনা দ্রিকে শুফত1) এক দিকে 

ভয় অন্য দিকে আতঙ্কভাব ইত্যাদি দোষে বিচ্ছিন্ন, অভিহত, 

অপ্রকটা8] বা অবাস্তব নহে। বর্ধাযোগ-সমুদ্ধিশীলিনী 

তরঙ্গিণী ষে ভাবে লোঁকমঙ্গল সাধন করিয়া, সাগরে 

ংগিলিত হয় এবং অরিত্পতি যে ভাবে তাহারে সাদরে 

পরিগ্রহ করে, তাহাদের প্রণয়ে তাহা অপেক্ষাও উন্নত 

ভাব নিহিত হইয়াছিল। বমন্ত-যোগ-সমুন্নতা সরোজিনী 

হুর্ধের প্রথম উদয়ে লোকের নয়ন মন হরণ করিয়া) যে 

ভ(বে স্বকীয় হুদয়দার উদ্ঘাটিত করে এবং রসবিজ্ঞান- 

বিশেষবিৎ দিবাকর যে ভাবে মহত কর বিসারিত করিয়া, 

তাহার প্রতিদানে প্রবৃ হয়েন, তাহাদের প্রণয়ে তাহ 

অপেক্ষাও উদার মধুর রমণীয় ভাব নিত্য বিরাজমান 

ইইত। মা 
তাহাদের প্রণয়ের মুল হৃদয়ের অতি প্রচ্ছন্ন ও পবিল্ল 

প্রদেশে নিহিত হইয়াছিল। প্রণয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ছায়া। 

এইজন্য পবিদ্র হৃদয় ভিন্ন উহা! থাকিতে পারে না। যে 

হয়ে ব্রহ্মভাব অর্থাৎ সরলতা, আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থতা, 

(১) রসহীন। (২) সংসর্গ। (৩) সন্বদ্ধ। 
(৪8) অগ্রকাঁশিত। 
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হিটহধিত!) লমদর্শিতা, সম্বতি ও একপ্রাণতা| ইত্যাদি সদ্- 
গুগপরম্পর। পরস্পর অনুকূল ভাবে অবশ্থিতি করে, প্রণয় 

সেই হৃদয়ের নিত্য অধিবাপী। যেহেতু, সমদর্শিতাদি 
তত্ব গুণ সমস্ত প্রণয়ের নিত্যসঙ্গী বা পরম অনুগুগ(১) ধর্ম । 

প্রণয়ের আমন হৃদয়ে সন্নিবিষ$ হইলে, প্রাকৃত মানুষভাব 
তত্ক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং সরলতা ও হিতৈষিতাদির 
দ্বার প্রশস্ত হইয়! থাকে । তখন অন্ধকারকে আলোক, 

বিপদকে সম্পদ, নির্জনকে সজন, বনকে উপবন, মহ. 
কারাকে মহাপ্রাসাদ এবং বিপক্ষকে মপক্ষ বলিয়৷ গ্রতীতি 

হয়। অন্ধরাজনন্দিনী মঞ্তুবাদিনী(২) প্রভা অশেষ মুখের 

সমূচিতা হুইয়াও যে স্বামির সহিত অন্ধকারায় অনায়াসে 

বাস করিয়াছিলেন এবং অনশনাদি বিবিধ ' ক্লেশ সহ 

করিয়াও, স্বর্গবান সুখ অনুভব করেন, প্রণয়ই তাহার 

কারণ | এ 

গ্রাণয় স্বগবাম শিক্ষা! দেয়; অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ 

প্রণয়ের বিচিত্র আসন, তাহারা সৃখ বাঁ ছুঃখ সকল অব- 

স্থাতেই যেন স্বর্গে অবশ্থিতি করে । পরম স্বকুমারী দময়ন্তী 

যে ম্বামির সহিত অরণ্যচারিণী হুইয়াছিলেন, এইপ্রকার 

স্ব্বানকল্পনাই তাহার হেতু । তিনি প্রণয়ের উপদেশে 

হষ্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলেন, স্বামী যেখানে, স্বর্গও সেই 

স্থানে । প্রণয়ে খধিত্বেরও গ্রতিত। ব। অংশ আছে। এইজন্য 

বিজন ও ভয়াবহ, প্রান্তর মধ্যে শতভগ্ন পর্ণকুটীরে ধুলিশয্যায় 
শয়ন বা উপবেশন এবং শীত বাত গ্রীয়াদি সহ [করিয়াও 

(১) অন্গক্ল। (২) পরিষ্বাদিনী। 
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্রণান্লিগ্ধ দষ্পতিগণের অণুমাত্র রেশ অনুভূত হয় না। কিঞ, 
প্রণয়ে অঙ্ক্যাসিভাধও নিহিত বা" অন্ুবদ্ধ ঘাছে। এইজন্য 
পগয়ির মন সর্বথ! উদাসীন হইয়া, আপনার, অবলঙ্থিউ 
অধাবসায়ের সিদ্ধিধাধনে সর্ধবতোৌভাবে ধাবমাধ ছয় । 
অপ্রতিযুক্ত (১) অসীম বিষয়সমৃদ্ধি, অখণ্ড মেদিনীমগুলের 
তাদ্বিতীয় আধিপতা অথব| নিরত্তিশয় দুল্পভ এঁন্্রী২) শীও 
তাহার অন্তরায় হইতে পারে নাঁ। তথাহি, প্রণয়ে তত্ব- 
জ্ঞানেরও অংশ বা সংক্রম (৩) অশাছে। তত্জ্ঞানির মন ঘেরপ 

দরদ পরম তন্তস্বরূপ ঈশ্বরে সংদক্ত, . তদব্যতীত স্বপে 
অন্য বিষয়ের অভিলাধী নে; প্রগয়-পবিজ্ত্র অনুরাগী 
চিত্তও তদ্রেপ স্বকীয় অভিমত বি্ষয়মাত্রের অনুপগ্ধান বাঁ 

মাধন-তগপরত! প্রদর্শন করিয়া খাকে। সাংসারিক কোন 

বিষয়ই তাহারে বদ্ধ বাঁদুরে পরাহুত করিতে পারে না। 
প্রণয়ে বৈরাগোরও পরম উপয়[8] ও মহীয়ান্ ভাব সমিহিত 

আছে। বিরাগির চি যেরূপ অন্য-সঙ্গ-পরিহথারপূর্ববক 
আত্ম্)]সঙ্গের বাসনা করে এবং তর্জন্য কামক্রোধাধি 
গরিহার করিয়া, শান্তির অনুগরণে সর্ব! অমৃত ভোগ করিয়। 

থাকে, প্রণয়ির চিপ্তও তদ্রুপ তদেক-পরতার প্রাছুর্ভাব 

বশতঃ দৃশ্া বিষয়ে বিষবত অনভিরুচি-গ্থাপনপূর্ধ্বক স্বকীয় 
অতীউ বস্তুর সহবাঁসেই বিপুল শাস্তি অনতব করে) দৃ্ট 
উগতের সামীন্য অামীন্য কোন বিষয়েই বদ্ধ র। অন্রত্ত 
হয়না । এই ব্নূপ, প্রণয়ে ঈশ্বরত্বেরও আঁবি9ভাঁব আছে। 

(১) যাহার প্রতিযোগী নাই। (২) ইন্ের। 

(৩) সংস্পর্শ। (৪) প্রকাশ। (৫) ঈশ্বর। 
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ঈশ্বরের অলীম ও অনন্ত শক্তি যেরূপ সর্ব বিস্তত) 
প্রণয়ের পবিজ্র রাজাও সেরূপ জর্ধত্র পতিঠিত। ঈশ্বর 
যেরূপ কলের উপরি অধিষ্ঠান করেন; পৃণয়:মেইরূপ 
সকলেরই উপরি খধিপত্য করিয়া থাকে। ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ হইলে; যেরূপ আত্মা পবিত্র ও ব্রহ্মভাবে পরিণত 
হয়; পৃণয়ের আবির্ভাবে তদ্রপ অন্তরের মলিনত! দুরীভূত 
ও দেবভাব পরাছুভূ ত হইয়া! থাকে । ঘতএব ঈশ্বর সাক্ষাৎ 
প্রণয় স্বরূপ। এইজন্য পৃণয়ী যেরূপ মত্বর বা অনায়ামে 
ঈশ্বর-সাধনে সমর্থ হয়, অন্য ব্যক্তির তদ্রুপ সম্ভব বা আয়ন্ত 
নছে। পুণয়ে যে একাগ্রতা অত্যন্ত হয়, দৃঢ়তা ও গৌরব. 

বুদ্ধি পরিগত হয়, অধ্যবসায় ও কার্ধ্যশক্তির সমধিক 
পরিচয় সমাহিত হয়) সাছন ও উৎনাহ গুণের নিরতি শক্তি 
সমাগত হয়, ধৈর্য ও সহিষুঃতার সর্ববাঙ্গীনতা সম্পাদিত 
হয় এবং এইবপ ও অন্যরূপ যে সকল অভিমত ও অভিরাম 
সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাহা ব্যস্তিমাত্রেরই সবিশেষ পরিজ্ঞাত 
আছে। 

গুণ-বিজ্ঞান-বিশারদ মনীষিগণ কহিয়াছেন, পুগয়ে 

ইন্জ্রজাল, মায়াবিদ্যা, মন্ত্র, দিব্যোষধ এবং বশীকরণ পৃদ্ভৃতির 
অংশ আছে। অথবা, পুণয় ঈশ্বরের: আদিম স্প্তি। তিনি 
সির মুূলদেশে ইহা নিহিত করিয়াছেন। অতএব ইন্দ্রজাল 

প্রভৃতি এই. প্রণয়ের অংশ অথবা অংশ-সন্ভৃত শক্তির 

আংশিক পরিচয় মাত্র। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রণয় 
ও ইন্দ্রজালে তুয়ন্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইন্দ্রজালে 
যেরূপ দৃষ্টি-বিভ্রম সমুৎ্পক্ন হয়, প্রকৃত প্রণয়ের স্বভাব 
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গেক্সপ-নহে | ইহ! হৃদয়ে প্রাছুভূত হইলে, দিব্য চক্ষু বা. 
দিব্য জান লাঁত হয়। আপনার অনুগুণ বা অনুরূপ বস্তুর 

পরিকলন ও অন্দরণ করাই প্রণয়ের একমাত্র কর্তবা। 

কৃশিক-রাজতনয়! ভান্ প্রত! স্বত1বত$ অনামান্য রূপলাবগ্যের 

আধার ও বন্ুবিধ অভিরাম গুণে অলঙ্কত ছিলেন। কিন্ত 

তিনি শত শত রাজপুক্্রকে পরিহার করিয়া, একজন সামান্য 

কৃষক যুবকের পত্বীপদে আত্মাকে বরণপূর্ধবক নিরুতিশয় 

পৌতাগ্য ও পরম সিদ্ধি অনুতব করেন। ফলতঃ, প্রথয় 

বাহ আড়ম্বরের বশীভূত, অন্ধ বিষয়-লক্ষমীর অধিকৃত অব! 

মন্ত বিলামের আয়ন্ত নহে। যেখানে একাগ্রতা-ন্হকৃত 

একাত্মতা বা একপ্রাণতার অৰস্থিতি, তাহাই প্রণয়ের * 

অভিমত অধিষ্ঠান। বৃক্ষ ৪ লতার যে একাত্মতা, লৌছ ও 

লৌহুমণি(১)তে যে এক প্রাণত্া, চন্দ্র ও কুমুদে ঘে একপরতা 

অথব| পদ্ম ও মধুকরে ঘে এক-রক্ততা, তাহাই প্রণয়ের 

নিদর্শন । অর্থাৎ প্রণয় ভিন্ন আর কোন বস্তুই জড়েরও মজী- 

বৃতা স্থাবরেরও জঙ্গমতা এবং রহস্তেরও প্রকাশ্বতা গাধন 

করিতে পারে না! 

গপ্তফীদশ অধ্যায়। 
আত্মভত্ব সন্বন্ধীয় কতিপয় বিশেধ কথা। 

অনধূত পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! আমি সে দিবন 

পর্ধাটনপ্রদঙ্গে নন্মুখবর্তী গ্রামগ্রান্তে সমাগত হইয়া 

তত্রত্য উপবন মধ্যবর্তী বকুল্পবৃক্ষের অন্তরালে উপবেশন 

(১) চুম্বক পাঁথর। 
9৪ 
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পূর্বক এ বিষিয়ে যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, শ্রবণ কর 

তরী উপবন অতি নির্ন, নিস্তন্ধ ও গন্ভতীর ভাবে পূর্ণ এবং 
সচরাচর নির্জন প্রদেশ নকল যেরূপ বিবিধ চিন্তার স্থান, 

বিবিধ কল্পনার আম্পদ ও বিবিধ রহস্তের আধারভূত, 

ভাঁহাতেও তাঁহার অসগ্ডাব নাই। যেদিন হইতে গতি- 

কুট গৃহ-ব্যাপারে মনুষ্যের বুদ্ধি পম্মোহনী প্রগাঢ় প্রসক্তি 
শ্রাডৃতূত হইয়াছে, সেইদিন হইতে দে পরমাত্মার অতি- 
দুম ব্যবধানে পদার্পণ করিয়াছে। স্থতরাং লোকালয়ের 
ব্ষিময় কোলাহলমধ্যে প্রকৃতি বা ঈশ্বর ভাবের পরিচয়. 

প্রাপ্তির সন্ত(বন। নাই। এইজন্য, নি্জন ও গহন প্রদেশ 

” সকল লোকের বিশ্বায়, বিকাঁস(১) ও মন্ত্রমের হেতুভূত এবং 
অজ্ঞাতসারে চিজ-তুষ্টির কারণ হইয়া থাকে । যে ভয় 
এছিক ও পাঁরলৌকিক অথবা বৈষয়িক ও পারমার্থিক 

সর্ধবপ্রকার উন্নতির মূলীভূত এবং যাহাতে ঈশ্বরদিদ্ধি 
আত্মশুদ্ধি ও চিত্তপ্রনাদের আদিম-বীজ নিহিত হইয়ছে, 

নির্জন ও গম্ভীর প্রদেশে মেই পর্ববসৌভাগ্য-দাধন ভয়েরও 

সবিশেষ শিক্ষা বা পরিচয় সমাহিত হইয়! থাকে । কেননা) 

সংমারী জীবের ভয়শিক্ষার বনুতঃ অন্তরায় লক্ষিত হয়। 

বন্ৃকার্ধ্য-কারণময়ী জটিল ব্যাপারপরম্পর! এ নকলের 

মধ্যে গ্রধান। নিঞ্জনে বা গহনে তাহার সম্পর্ক নাই। 
এইজন্য. তথায় আমীন বা সমাগত হইলে, মন সর্ববথা 

শান্ত ও স্থির মুত্তি পরিগ্রহপূর্রবক তত্বপরিকলনসহকারে 

ভয় মন্ত্রম ও বিন্ময়ের যুগপৎ বশীভূত ও আয়ত্ত হইয়! 
22৯25222888 

(১) উলাস ও ক্ষ্তি। 



বিবাটপর্য। ৩১৫ 

ধাকে-। মনের গঠন ও ন্বরূপ পর্যালোচনা করিলে, 
শল্পন্ট প্রতীতি হয়, ঈশ্বরচিন্তা বা প্রকৃতিপরিচ্ধ্যাই : 
মুখ্য ধর্ম এবং বিষয়চিন্তা বা সংসারচর্চা। গৌণম্ভাঁব। 
অভিমত ছুযোগ কা অনুরূপ শ্বিপা হইলে, উল্লিখিত 

মখ্যধা্র সর্ববতোমুখী নিরঙ্কশ প্রতৃতা আপনা হইতেই 

প্রাহুতৃ তি হয়। মানুম যর্দ ভাবিয়া দেখে, সুস্পষ্ট 
বুঝিতে পারে, নিজ্ন না হইলে, বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি, 

বিচ।র ও কল্পনা প্রভৃতির তদ্ভমুখ প্রসারিতা২]র সঞ্চার হয় 

না। যে মন তন্তৎ বুদ্ধি প্রভৃতির শাধার। তাঁহাও অতি 

বিনিক্ত প্রদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহার কারণ কি? 

আমি তাদৃশ নির্জন প্রদেশ শাশ্রয়পূর্র্বক বকুলবৃক্ষে ' 

ৃষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া, আাসীন হইলে, সময় পাইয়! বিবিধ 

চিন্ত! যুগপৎ অন্তঃকরণে উদিত ও মস্তরমিত হইতে লাগিল। 
যেরূপ উদ্বেল সাগরহৃদয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গের উত্থান ও 
ন্তর্ধান সংঘটিত হয়, তৎকালে চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে 

অথল| আবির্ভাব ও তিরোভাবে মদীয় মন তদ্রুপ অবস্থা 

পরিগ্রহ করিল। মনীষিগণ কহিয়াছেন, চিন্তা, ইচ্ছা, 

স্বৃতি ও বিচারণা ইত্যাদি মনের স্বাভাবিক কার্ধা, স্বতরাং 
উহ! কোন কালেই স্থির হইয়া! থাকিতে পারে না। যতক্ষণ 

বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে, তাবৎ উহার তদ্বভাবাপন্নতা দেখিতে 
পায়! যায় না। বিষয় হইতে আন্তরিত হইলেই, স্বীয় স্বাভা- 

বিক গতির অনুপরণ করে। তৎকাঁলে হিন্নরশ্মি(৩) অশ্বের 

(২) অর্ধাৎ ভবজ্ঞানের দিকে প্রবৃতি। 7 
(৩) অর্থাৎ লাগামছেঁড়া | 



৩১৬ ঘোগতারত্ত। 

ন্যায়, তগ্নবদ্ধ প্রবাহের ন্যায়, উহ্বারে ধারণ করা ছুর্ঘট। 
কর্ণধারহীন তরণী যেরূপ অসংযত হইয়া) প্রনাহের অনু- 
সারিণী হয়, অনংযতচিন্ত মনুষ্যের অবস্থা তদ্রুপ, শোচনীয় 

হইয়া থাকে । সে কোন বিষয়েই স্থিরপদ বা কৃতকার্যতা 
লাভ করিতে পারে না। এইজনা মনীষিগণ মনোরূপ 

মত্ত হস্তীর দমনশিক্ষা একান্ত বিধেয় ও প্রথম কর্তৃবা, 
নির্দেশ করেন। ফলতঃ) মনই সংসারে সকলের প্রধান। 

মনুষ্য মনের দোষেই তত্ত্ুপথপরিভ্রউ ও আত্মন্তখে বঞ্চিত 

হইয়া থাকে | অতএব মে ব্যক্তি অভ্যাস-দোষে মনের 

এইপ্রকার বিকৃত অবস্থা উৎপাদন করে, সে শাত্বঘাঁতী, 

 জন্দেহ নাই। মনস্থির না হইলে, সমস্ত সসার যেন 
অস্থির ও ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে এবং এপ্রকার আম্মিরতা 
বদ্ধমূল হইলে, কালমহকারে বায়ুরে!গে পরিণত ও আত্ম 

বিনাশের হেতুভূত হয়। যাহার আত্মা বিনষ্ট (১), মে কথন 

ংসার-বাঁঘের উপযুক্ত নহে। তাহার জীবনধারণ সর্বথ! 

বিড়ন্বনধৃমাত্র, তাহাতে মংশয় নাই। অধিকস্ত) যে ব্যক্তি 

বিড়ম্িত, তাহ! দ্বারা সংসারের কোনগ্রকার উপকার বা 

অণযাত্র কল্যাণ সম্পাদিত হয় না। সে সজীব হইলেও 

জড়, জঙ্গম হইলেও স্থাবর এবং হস্তপদাঁদিসম্পন্ন হইলেও 
বিকল বা পঞ্থু বলিয়া, অভিহিত হয়। 

মনুষ্য জন্মগ্রহণমাত্রেই যে সকল খণে বদ্ধ হয়, তন্মধ্যে 

আত্ম খণ, সমাজ-খণ ও ধশ্বরিক খণ এই তিনটী সর্ধবাপেক্ষ! 

প্রধান। দৈব ও পৈত্র প্রভৃতি অন্যান্য যে মকল খণ 
0১) অথাৎ জষ্ট। 
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উল্লিখিত 'ইইয়াছে, তাহার! লামাজিক খণের অন্তর্গত | 
আত্মার উৎকর্ষ বিহিত হইলে, আত্মখণের পরিশোধ হয়, 
আর সমাজের মঙ্গলসমৃদ্ধি সম্পন্ন করিলে, সমাজ খণের 
এবং ঈশ্বরেব প্রীতি ও প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিলে, ধীশ্বরিক 
ধণের শিক্কাশন[২] লব্ধ হইয়া থাকে । যেব্যক্তি উল্লখিত 
ধণত্রয়ের পরিশোধ ও ততমহকারে সত্বগুদ্ধি লাভ করে, 
তাহারই জন্মগ্রহণ সার্থক । যদিও সকলের ভাগ্যে এপ্রকার 
আনৃণা[৩) সম্ভব নহে? কিন্ত যতদুর সাধ্য, তর্ববিষয়ে 
সবিশেষ যত্ব ও যথাবিহিত পরিশ্রম করা অবশ্য প্রতিপাল্য 
পরম ধর্ম; না করিলে, আত্মগুদ্ধির অস্দভাব বশতঃ 
প্রচুর পরিণাম-হানির একান্তিক সম্ভাবনা । অধিকন্ত, 
আলস্তে কালক্ষেপ না করিয়া) এপ্রকার যত্ব ও পরিশ্রম 
করিলে, আনুষঙ্গিক যে অভীষ্ট বা অভিমত সম্পৎ-প্রাপ্তি 
হয়, তাহা, উল্লিখিত আত্মশুদ্ধির একাংশ বলিয়া পরিগণ্তি 

হয়। কেননা, এপ্রকার যত্র ও পরিশ্রম দ্বারা অন্তত$ 

সংগ্রবৃত্তির সঞ্চারঘটনায় আত্ম যে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ 
লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনীষিগণ কহিয়াছেন, 
দান, অধ্যয়ন ও যজন এই ভ্রিবিধ বিষয়, উল্লিখিত ভ্রিবিধ 
ধণশুদ্ধির সর্বাপেক্ষা সাধ্য বা সুগম পম্থা। কেহ কেহ 
বলেন, লোকে আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, 
সমাজের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে, 
ধণমুক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! । কেহ কেহ বলেন, সর্ধ্বচিন্তা- 

(২) অাঁৎ শোঁধ। 
(৬৩) অর্থাৎ অখণী হওমা। 



৩৯৮ যোগভারত . 

পরিছারপূর্ববক একমাত্র ঈশ্বরতভের অনুরাগী, হইলেউ, 
সর্বব প্রকার ধণদোষ বিদুরিত হয়। কেননা) ঈশ্বরই সমাজ 
ও আত্মার মূল। 

অথবা, যিনি ষেপ্রকার বিধান বা উপদেশ প্রদান 
ককন, মন মকলেরই মূল । মন গ্দ্ধ ন] হইলে, আত্ম- 
শুদ্ধর উপায় নাই। এইজন্য সর্ব্বাগ্নে মনের বিশুদ্ধি 
সম্পাদন কর] একান্ত বিধের। মন যাহাতে চঞ্চল না হয় 
এবং যাহাতে বলম্থিত অধ্যবসায় উন্তরোত্বর লমধিক 
গ।ঢুতা বা দৃঢ়তা শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে সর্বদা! অনচিত 
ছইবে | কেননা, এক দিনের অধ্যয়ন, দাঁন বা যজন 
দারা কখন আনৃণ্যপ্রাপ্তির সস্তাবনা নাই। মহারাঁজ! 
আমি এইজন্য স্ত্তন ও বশীকরণ শিক্ষা করিয়াক্চ। নিশ্চয় 
জানি, মন বশীকৃত না হইলে, অতিমাত্র হেয় বিষয়েও 
দিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই | মনের সহিত সকল বিষয়ে 
আমাদের নিত্য ব্যবহার । অতএব সর্ববতোভাবে তাহার 
সহিত আত্মীয়তাসংস্থাপন একমাত্র প্রধান কার্য । যে 
ব্যক্তি মনকে আপনার ভাবিয়া, অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হয়, 
তাহার কোন কালেই ভগ্দ্র-্রাপ্তির সম্ভাবনা! নাই। হাসি 
পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, পরমাত! নিত্যপুরুষ পরম- 
ম্গলময় গু অভিপ্রায় দিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে 
সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি গকলে স্ব স্ব মন 
পরীক্ষা করিয়া, পর্যালোচনা করে, সুম্পন্ট বুঝিতে পারে, 
উল্লিখিত অভিগ্রায়পিদ্ধির সুখময় শুভ বীজ এ মনোঁমধ্যে 
নিহিত হইয়াছে । মনের শুদ্ধই মেই বীজ বলিরা অভিহিত 
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হয়। যাহার মন যে পরিমাণে শুদ্ব'ও পরিচ্ছন্ন, দে বাকি 
মেই পরিমাণে মিদ্ধি লাভ করে) এ বিষয়ে অণুমাত্র সমোহ 
নাই | আমি এইজন্য সর্বথ| মনের গুদ্ধি মাধন করিয়াছি। 
নিশ্চয় জানি, ,চিন্তশুদ্ধিই পরম সিদ্ধি ৪ চরম ঘোক্ষ। 
যদি জীবন্ধুক্তির অভিলাষ থাকে, মনের শুদ্ধি বিহিত হই- 
লেই, তাহা সম্যক্ স্থৃশিদ্ধ হয়। আমার মন কখন অসৎ 
বিষয়ের অভিলাষী হথব। অসৎ চিন্তার অনুসারী হয় না। 
শুখবা ছুঃখ, বিপদ বা সম্পদ সকল অবস্থায় শান্ত ভাব 
শবলম্বন পূর্বক পরমার্থরূপ অস্তরন পাঁন ও আলোড়ন 
করিয়। থাকে । আমি বিষয়ের অভিলাষ নহি; সুতরাং 
মারের কিছুরই হপেক্ষা রাখি না। তথাপি, আমার 
চিন্ত একদিন একক্ষণের জন্যও অবনন্ন বা শুন্য হইয়া, অন- 
ধক পরিক্রমণ পূর্বক স্লান বা ক্ষীণদশ! প্রাপ্ত হয় না। 

পরমাত্ব! সর্ধবচিন্তাময়। বিষয় অপেক্ষাও তদীয় চিন্তার 
নীস| বা ইয়ত্তা নাই। পদে পদেই তাহার স্মরণ, মনন 
ধ। চিন্তন করিবার প্রচুর বা] অপর্ধ্যাপ্ত অবসর উপস্থিত হইয়। 
থাকে। জলে” স্থলে, অন্তরীক্ষে অথবা! ভূগর্ভে সর্বত্রই 
এপ্রকাঁর স্মরণ, মনন ও চিন্তনের সামগ্রী শতধ] বা সহ- 
অধ! দেখিতে পাওয়া যায়। তন্নিবন্ধনই আমার মনোমধ্যে 
ঈমাত্রও অসৎ, অনম্বদ্ধ বা চপল চিন্তার পদগ্রহণমন্তাঁ- 
বনা নাই, এবং তজ্জন্য অকারণ উদ্বেগ, অনর্থক শঙ্ক| অথবা 
গমূলক ভয়ও কোন কাঁলেই আমারে আজষণ করিতে 
গারে না। আমি অসীম ও আপার সাগরের তীরদেশে 
ায়মান হইয়া) ঈশ্বরের অদীম ও ক্মপার সৃপ্টি-াঁতুর্যয 
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এবং তশসহকারে তদীয় নিরতিশয় ্সপারতা ও সর্ববাতি, 
শায়িনী অপীমতা পর্ধ্যালোচনা করি। ' এবং বনধ্দুর-বাহিমী 
শত শত বিপুল তরঙ্গিণী যে তাহাতে অবিশ্রান্ত ও 
অনাহুত অসীম বেগে অমবরত পতিত ও মিলিত হইতেছে, 
এবং তিমি, তিমিঙ্গিল[১], মকর, কুস্তীর ও অজগর প্রস্ভৃতি 
যে সহত্র সহত্র জীব অনাঁয়ামে ও .অবিঘ্বাতে অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, তদ্দশনে চিন্ত! করিয়া থাকি, সংসারের যাবতীয় 
বস্ত, অধিক কি, এই অপার অরিপতিও স্বকীয় সমস্ত 
পরিকর সহিত এই জপে সেই সর্বময় সর্বশক্তি পরমেশ্বরে 
পতিত ও মিলিত হইয়! থাকে এবং এই রূপে অনায়াসে ও 

অবিঘাতে তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়| তিনি সকলেরই চরম 
শ্থিতি, চরম গতি ও চরম কক্ষা। 

এই রূপ, আমি প্রচণ্ড গ্রীষ্মদিবমের অতিপ্রচণ্জ মধ্যাহ্ন 
মূর্ধ্যমণ্ডলে নয়নযুগল বিস্ষারিত ও মন্ধ্িব্ধ করিয়া, চিন্তা 

করি, যিনি ঈদৃশ তেজোরাশির স্থষ্টি করিয়াছেন, তদীয় 
তেজ কিংস্বরূপ, তাহা মনেও ধারণা করা ছুঙ্ষর | এই 

স্থানেই আমার সর্ধবব্য(পিনী চিন্ত| ও সর্বব্যাপী মনোবেগ 
পরাহত হইয়া থাকে | এই রূপে শয়নে, স্বপ্নে, আহারে, 
বিহারে, স্থথে, ছুঃখেঃ নগরে অরণ্যে অথবা যত্রতত্র 

অধিষ্ঠানপূর্বক আমি দেই তেজোরূপী মহা পুরুষের 

ছুর্ব্বভাব্য তেজঃম্বরূপতাঁর চিন্তা করিয়! থাকি । এবং 
যখন দেখিতে পাই, ম্কুমার বসন্ত-গগনে পরম 
স্বখময়ী পৌর্ণমামী নিশীথিনীর সকল-লোক-স্থুশোভন 
(৯) ভিগিকে যে রাস করে| 
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দুখময় (সমাগমে শান্তি ও সর্বন্ধমার পরিচয় স্বরূপ, 
মৌভাগ্য ও মমুদ্দীপ্তির চরম নিদশ স্বরূপ, যনোহারিত। 
৪ লোভনীয়তার প্রথম প্রপব স্বরূপ এবং সৌঁকুষারধ্য ও 
মৌন্দর্যের বিলাসগৃহ স্বরূপ ভুননভূষণ ওষধীশ চন্দ্রম। 
মমূদিত হইয়া, অতিস্িপ্ধ অমতময় কৌম্দীতার বহন 
ূ্দাক সকলের অন্তর বাহির সমান ভাবে আপ্যায়িত 
করিতেছেন) তখন আমি আরও চকিত, বিম্িত, প্রতিহত, 
ম্বান্ত, উৎফুল্ল ও অভিভূত হইয়া, পার সোহসাগরে 
আব্গাহন ও সংমারের সমদয় বিশ্বৃত হইয়া, আত্মাকে 
প্যান্ত স্মরণপথের বহিভূর্ত করি। তৎকাঁলে আমার 
গরমপিপান্থক চিন্ত প্রচুর পরমার্থরল পান করিয়া, যেরূপ 
গণর্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে, তাহা স্বারণ করিলেও, 
গণারে লোমহর্ণ উপস্থিত হয়। বাস্তবিক, একাধারে 
এপ অসাম তেজ ও সিগ্কতী-সষ্টির সাধন-শক্তি সকলেরই 
নিরতিশয় বিশ্মাক ও অপার চিন্তার আঁধার, তাহাতে 
মনেই নাই। 

মহারাজ ! শাঁনুষ যদি ক্ষণমান্র বিষয়-শষ্যা পরিহার 
ও মোহনিদ্র। ভগ করিয়া, অথুমাত্র জাগরিত চিত্তে বন্ধ দৃষ্টি 
্রপারিত করে, তাহা হইলে, মংদারের সর্ধস্থলে চিন্তা 
ও বিস্ময়ের এইপ্রকার ভূরিতর দৃষ্টান্ত তাহার দর্শন- 
ন্ষিয়ে পতিত ও আনুষঙ্গিক বিপুল শযৃ্-সন্টোগ হয়। 
শরারের ন্যায় আত্মারও পুষ্টি কর। কর্তব্য। কেননা, ছাতা 
ধুট না হইলে, কেবল শরীরপুষ্তি নরকের দ্বারসৈবামাত্ে 
গরণত হয়। যেক্ধপ ঘৃত) ছুগ্ধ ও পায়পাদি পুষ্টিকর খাদ্য 
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যোগে দেহপুষ্টি লব্ধ হয়) সেইরূপ পরমাত্মরূ পরমতত্ের 
চিন্তা দ্বারা আত্মপুস্তি সঞ্চিত হয়।”* যেরূপ দেহপুষ্টির 
অভাব হইলে, দৌর্ধল্য-দেষের আবির্ভাব বশতঃ উতমাহ 
ও কার্য্য শক্তির ন্যুনত! সংঘটিত এবং সাংসারিক সমুন্নতির 
বিষম ব্যাঘাত আপতিত হয়, তদ্রুপ, আত্মপুষ্টি না হইলে 
পারমার্থিক অবদাদ প্রযুক্ত সত্য ও ধর্মাদি বৃত্তি সমুদয় 
শিথিলি'ত এবং অপবর্গ(১) লাভের বিপুল বিষ্বব সমূপস্থিত 

হয়। ব্ষিয়রূপ বিষম বিষে কীট-পদ-পরি গ্রহপূর্ধক নরকের 
দ্বারস্বরূপ অতিঙ্ুঙুপ্নিত জঘন্য সংসারে চিরকাল জড়ের 

ম্যায় রিপুগণের দারুণ প্রহার-যন্ত্রণা সহ করিয়া ক্লেশ-শতময় 

অতিপাঁপ জীবন যাঁপন জন্য* মনুষ্যরূপ আত্মজীনের সি 
হয় নাই। যদি বাল্যকালের স্তন্যপাঁন-পিপাসা বার্ধকো ও 

বিনিৰৃ না হয় এবং যদি শিশুকালের মল-লুলিত-মৃণ্য-বপুন্ 
জরারও অনুনরণ করে, তাহা হইলে, মনুষ্য ও পশুতে 

পাথক্য কি? * 

অদ্য বা! অব্মশতান্তে মরিতে হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। 

কোন ব্যক্তিই এই নিশ্চয়ের অপহ্ুব বা গ্রতিকূলে উত্থান 

করিতে অমর্থ নহে। কিন্তু মালে, আত্মা কোথায় 

যাইবে, ইহা একবার চিন্তা করা কর্তব্য। তত্ৃপারদ্শী 
মহর্ষিগণ নিঃনংশয়ে প্রতিপাদন: করিয়াছেন, আত্ম! যে 

ঈশ্বরের বস্ত্র, মরিলে, ভাহারই স্বত্বে পরিণত হয়। অতএব 

ইহাও চিন্তা করা উচিত, যদিও ঈশ্বর নকলের ন্নেহময় 
জনয়িতা, তৃতরাং মকলকেই স্বীয় ক্রোড়ে স্থান প্রদ্দান করেন; ১৯২ 

(১) অর্থাৎ ঘুক্তি। 
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কিন্তু জননী যেরূপ পক্ষপাতপরিশূগ্য হইলেও) মলদিষ্ধ- 
দেহ প্রীতিময় পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন, 
তদ্রপ যে ব্যক্তির আশয় পবিত্র বা বিশুদ্ধ নহে, সে কখন 
গরমাত্মার প্রীতিস্থান প্রাপ্ত হয় না। তাহার আঁদন 
তদীয় সিংহাসনের বহির্ভাগে বা দুরতর প্রদেশে প্রতিত্িত 
হয় এবং মে কখন পিতৃপান্লিধ্যরূপ স্বর্গীয় সুখের অধিকারী, 
হয় না। ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপ বিধান করেন, এমন নছে। 
তাহার যুখজ্যোতির এরূপ আশ্চর্য্য বিভব যে, মাঁধু ব্যক্তি 
তাহা দেখিলে প্রফুল্ল ও অসাধু সাতিশয় শংকিত হইয়া 
থাকে। অতএব যে আত্ম! কলুষিত ও পাপে দদ্ধীভূত, 
মে কখন তাহার সান্িধ্যে গমন করিতে সক্ষম নহে । দিবা- 
তাত(১) যেনূপ সূর্যের আলোক দেখিলে, স্বয়ং মস্তক. 
পুকায়িত করে, তদ্রপ দুষিত ও কুটিল আত্মা ভয়ে ঈশ্বর- 
মকাশ পরিহার করিয়া, আপনা হইতেই পলায়িত হয়। 
গচীন মহ্র্ষিগণ এই মকল পযযালোচন! পুর্ববক আত্ম, 
শুদ্ধর অবশ্ঠু-কর্তব্যত। উপদেশ করিয়াছেন। পরমার্থ- 
চিন্তার মহকারিত! ভিন্ন এরূপ আত্মপুষ্ঠির অন্যবধ উপায় 
লঞ্ষিত হয় না। আমি"এইজন্য সর্বথা গাঢ় ও সংসত্ত 
ইদয়ে নেই পরাতপর পরমাত্বার স্মরণ, যমন ও কীর্তন 
করিয়। থাকি। সেইজন্য, আমার মন কখন আগ্রদন্ন ও 
াত্বা কখন মলিন'হয় না) বিষয়ীর ন্যায় আমার বাহ 
শাছেও কখন জড়তার অধিকার সঞ্চরিত হয় না এবং শক্তি 
ও প্রবৃত্তি নকলও কখন ফান ও অবসন্ন হয় না। 

(১) পেঁচা। 



৩২৪ মোগভারত । 

ফলত$, অনর্গক চিন্তায় ব্যাপৃত হইলে, মনের শি 
ও নিপুণতা পরাহত হয়। যাহার মন শক্ত বা নিপুণ নহে 

সে কোন বিষয়েই নিবিষ্ট বা বদ্ধ হইতে পারে না। এই 
জন্য অর্ববদা মত বিষয়ের চিন্তা করিবে। পরমাত্মা বাতি 

রেকে সর্ধবসদ্বস্ত্ ১) দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। তীহাঁর চিন্ত 

'করিলেই, চিন্তাফলপ্রাপ্তি হয়। যে বাক্তি প্রতিদিঃ 

যতণিত ও যতকর্মা। হইয়া, তদীয় ধ্যানধারণায় ৃহ্রীমান 

যাপন করে; এবং যেজন্য তিনি সংসারে প্রেরণ করি 

য়াছেন, আনুষঙ্গিক তাহারও চিন্তায় প্রবৃন্ত হয়, তাহাকে 

কখনও অনুতপ্ত বা অবসন্ন হইতে হয় না। 

মনীষিগণ কহিয়াছেন, ঈশ্বর যে সর্বচিন্তমীয় পরম 

সেবনীয় বস্তু), তাহাতে কাহারও দৈধ নাই। আমি এইজনা 

সর্ধবদা তীহার চিন্তা করিয়া থাকি এবং আত্মাকে কখন 

একাকী বা ভাসহায় ভাবিয়া, ক্ষপ্র বাগান ভাব ধারণ করি 

না। আমি নিশ্চয় জানি) তিনি সর্বদা সকলের সন্নিহিত 

আছেন। সামান্য পরমাণুও তদীয় সান্লিধ্যসন্ভায় বঞ্চিত 
নহে। আমার এই বিশ্বাস বা সংস্কার চিরাভ্যত্ত। চে! 

করিলে, মকলেই মামার ন্যায়, হার ঘভ্যান করিতে 
পারে। কেননা, ঈশ্বর সকলেরই সন্নিধানে সর্ববদা অধিষ্ঠিত 

আছেন) ইহা হূর্ধ্যালোকের ন্যায়) একান্ত সিদ্ধ বিষয়। 

যাহার হৃদয় এইপ্রকার সংস্কারের বশীন্ভুত, সে সর্ধদাই 
আপনাকে প্রিয়তম ও অন্ুঙ্ঁম বন্ধুর সহবাদী চিন্ত! করিয়া, 

মনের "আনন্দে উৎফুল্ল হয় এব' প্রত্যেক মুহূর্তে ভিনব 
পপ সী পপ আপা সাপ পাপপাীী শিপ িাপাপাশপীপাসপপপসশাপ পপ পা পপ, 

(১) সম্পূর্ণবূপ সৎ কিংবা সমুদায় সদ্বস্তর প্রধান । 
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প্রীতি অনুভব করে। একাকী থাকিলে, সময়ের যেরূপ 
অতিদুর্বহত্ধ অনুতূত হয়, তাহার পক্ষে কখন সেয়্প সম্ভব, 
নহে এবং তন্তৎ সময়ে অন্য বাতির ন্যায় তাহার ্রবৃন্তি 
ও চিন্তার দ্বারও অবিমুক্ত দশায় অবস্থিতি করে না। 

ফলতঃ, পরমাথ-চিন্তরাপরায়ণ পুরুষ চরম্ন সময়ে আশা) 
ঘানন্দ, উৎসাহ ও বিপুল ভক্তিভার বহনপূর্ববক এঁহিক 
লালা স্বরণ করেন এবং যেখানে যান, মেই স্থানেই 
দেখিতে পান, পরমাত্মা প্রীতিভাজন বন্ধুর ন্যায়, সর্ব্বদ| 
তাহার ঘকাশে অধিিত মাছেন। তুতরাংভিনি কোন কালে 
তয়, ছুঃখ বা উদ্বেগে আহত বা অভিভূত হন না। মনুষ্য 
যে সময়ে একাকী অবস্থান করে এবং কাহারও মহবাঁস 
বাঁ সম্ত।ষণলাভে সমর্থ হয় না, তৎকালে এইরূপ পারমার্থিক 
গামিধ্য অভ্যাস করা সকলেরই কর্তব্য। অংসারে মর্বদা 
২নানিধ্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, একাকী 

থাকিলে, অনেক কুচিন্তার আবির্ভাব-সম্তাবন এবং 
সময়ের গভীর বেগ ধারণ করাও দুর্ঘট। অধিকন্তু, 
যাহাদের মন স্বভাবতঃ দুর্বল, তাহারা অনর্থক চিন্তার 
চিরদাসত্ব বহন করে। তজ্জন্য, কোন কালেই স্বভাবের 
গফুল্লতা তাহাদের অধিকৃত নহে। ঈশ্বরের সান্লিধ্য- 
আন শিক্ষা করিলে, এই সকলের চিরনিবৃতি নিঃসংশয়িত | 
আমি এইজন্য সর্ধবদা তদীয় সান্িধ্য চিন্তা করিয়া থাকি। 
এইজন্য, আমার দিন বা রজনী কখন দীর্ঘ বলিয়া 
সন্থৃতাপ হয় না এবং সথর্য্যের উদয় ও অস্তমন উভয় কালই 
ভয়াবহ অনুভূত হয় না। এইজন্য আমি প্রভাতের প্রসন্ন: 
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মুখদর্শনে যেরূপ প্রফুল্ল হই, রজনীর শন্ধকারময় সমাগমেও 
সেইরূপ প্রীতি অনুভব করি। ফলত) আমার পক্ষে 
আলোক ও অন্ধকার উভয়ই সমান। আমি নিশ্চয় জানি) 
ঈশ্বরের হস্ত যুগণত মৃত্য ও অমৃত উভয়ই স্থাষ্টি করিয়াছে। 
তদীয় সান্নিধ্যে বাস করিলে, ম্বতার পুর্রবেও অযুতলাভ 

হইয়া থাকে। তখন মার মৃত্যু আক্রমণ করিতে সাহদী 
বা সঙ্গম হয় না। যাহারা ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরসহবাসে 
বঞ্চিত, তাহারা কেবল মৃত্াই প্রাপ্ত হয়। তাহাদের 

শোক কোন কালেই নির্ধবাণ হয না। অতএব মহারাজ! 

তুমি সর্ধ্বদা ঈশ্বরের চিন্তা ও সহবাসে অবস্থিতি করিবে। 

তাহ হইলে, কখন শোকের লেশ প্রাপ্ত হইবে না.। 

গছুমেশ ক্ীক্ডিল অধ্যায় । 
তজনানন্দ-স্বকূপবর্ণন। 

অধূন। প্রস্তুত কথার অবতারণা করিব, শ্রবণ কর। 

আমি সেই রূপে বকুলবৃক্ষে আমীন হইলে, পরমা ত্বচিন্তা 

পরমপ্রীতিদায়িনী সখীর ন্যায়, মদীয় উত্হক চিত্তে 

অজ্ঞাতসারে পদগ্রহণ করিল। তখন অন্তঃকরণ অনায়ন্ত ও 

অনং্যত হইয়াঃ তাহার অনুসরণক্রমে স্বর্গ, মর্ভ ও পাতাল 
আলোড়ন ও নব নব প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। 

মহারাজ। যে ব্যক্তি একাগ্র হইয়া, সকল-রস-সর্ববস্বভৃত 
পরমাত্ম-চিন্তারসে চিন্তবৃত্তি সন্নিহিত করে; , তাহার মনের 
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গতি এই'প অনাহত ও আনন্দের দ্বার এইরূপ উম্মুক্ত 
হয় এবং সমুদয় স'সার তাহার দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ আনন্দ- 

কানন রূপে, প্রতিভাত হয়। নে সামান্য ধুলিক্ষেপেও 
অসামান্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, অসীম আনন্দ অনুভব 

করে। অথবা, স'নারের ক্ষুদ্র মহৎ নকল বস্তই তাহার 

নয়ন মনের প্রীতি বহন করে। আমার পক্ষে ইহা নৃতন 

নহে। ঘমি প্রত্যেক মুহূর্তেই এইপ্রকার মপার ও 

তনির্ববচনীয় প্রীতিম্ব্ধ সন্তোগ করি। এক্ষণেও তদনুক্ধপ 

অবস্থা আপতিত হইল। আমি তাদৃশ বিপুল তত্র 

নিঃলহ পাঁন করিয়া, একান্ত ন্হযল ও মত্ত হইয়া! উঠিলাম। 

আমার ভান্তর বাহির সহস। বসন্তপমাগমে পুষ্পবাঁটিকার 

ন্যায় নিরতিশয় বিকপিত হইল। এমন সময়ে অহস। 

নয়ন উশ্মীলনপূর্ববক পারে অবলোকন করিলাম, একটী 

ধ্টাদশবর্ষদেশীয়া স্বকুমারী রমণী বকুলবৃক্ষের অন্তরালে 

অবস্থানপূর্বক স্থির পদে নিশ্চল ও নির্ভর নয়নকমলে 

মমীপব্তাঁ সহকারতরুর স্বন্ধনঙ্গিনী মুক্তালতার প্রতি 

সি দৃষ্টি! বিক্ষেপ করিতেছে । তাহার আকার প্রকার 
ও ভাবভঙ্গী এরূপ সর্বজনলোতনীয় যে, দেখিলে, সহম। 
মূর্তিষতী দীপ্তি অথবা! সাক্ষাৎ রূপমম্পন্তি বলিয়া প্রতীতি 

হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সর্ববশরীর এইরূপ মনোহারী 

হইলে, তাহাতে কামের অগুমাত্র অবদর ব| আবির্ভাব নাই। 
অথবা, পরমার্থরূগ দিব্য অঞ্জীন-শলাঁকায় যাহার নেত্র পরি- 

চন্ন ও উদ্ভাসিত হয় এবং তত্বরূপ দিব্য ওষধ মেবন 

করিয়া, যাহার পাপরোগ দূরীভূত হইয়াছে, বিকারের হেতু 
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উপস্থিত হইলেও, সে কখন বিকৃত বা বিষন্দী দশা! প্রাপ্ত 
হয় না। শত শত মলয়ানিল শত শত রূপে প্রবাহিত 
হউক; শত শত বসস্তহৃদয়ে শত শত পূর্ণ »*শাঙ্ক শত শত 
রূপে লীল[প়িত হউক; উপবনে, গৃহে, চত্বরে, প্রাঙ্গনে বা 
অন্যান্য শত শত প্রদ্দেশে শত শত রূপে শত শত কোকিল 
ও শত শত ভ্রমর বঝঙ্কার বাহুংকার করুক এবং শত শত 

বরাঙ্গনার শত রূপে বিয়োগশত মংঘটিত হউক, কিছুতেই 
তাহার বিকারসঞ্চার হয় ন!। 

মহারাজ ! যেরূপ চক্ষু রুগ্ন হইলে, আলোকে ও অন্ধকার- 
প্রীতি হয়, সেইরূপ মূন দুষ্ট হইলে, অস্বতও বিষণাদৃশ্য 
ধারণ করে। যাহারা পরমাত্বা কূপ পরম বস্তব হইতে দুরে 
অধিষ্ঠিত, তাহারাই ঈশ্বরের পরমমনোহারী স্থষ্টি কোকিলের 

স্থখাবহ ঝঞ্কারে ব্জনিনাদ গ্রতীতি করিয়া, মোছিত ও মুচ্ছিত 
হয়। বলিতে কি, ঈশ্বর আনন্দন্বরূপ। অংসারের সকল 
বস্তই তীয় আনন্দ-কণায় পরিব্যাণ্ড। যে ব্যক্তি ইহা অবগত, 
তিন কখন বিষপ্ন বা ব্যাকুল হয়েন না। তিনি প্রতিপদে 

প্রতিবস্তরতে প্রতিক্ষণেই অভিনব প্রীতিকল! অনুভব করেন 
এবং যে ঈশ্বর তাহার হখের জন্য এইরূপ শত শত স্্খময় 
স্ত স্থট্ি করিয়াছেন, নিতান্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিরতিশয় প্রীতি 

সহকারে তদীয় গুণপরম্পরা গান করিয়া, আত্মার সাথক্য 

স।ধন করেন। সুখময় স্ুম্নিপ্ধ বসন্তানিল প্রবাহিত হইয়া) 

রহ্মন্তন্ঘ পর্যন্ত আপ্যায়িত করিলে, তিনি প্রীতিভরে 

উৎফুল্ল হইয়া, তাহার প্রত্যেক পরিক্রমে(১) সেই 

( ১) সঞ্চরণে। 



দিরাটপর্য। ৩২৯ 

পান্তি দুখ দাতা! বিশ্ববিধাতার পরম শান্তমূর্তির হিল্লোল- 

দীলাসথ অমুভব করেন); অতিজঘন্য কাম(১)-পুকষের 

যায়, প্রলয়কালীন ময়িদ্বালা পরিকলনপূর্ববক কদাচ ভীত 

বা মন্ত হয়েন না। শারদীয় পৌর্ণমামীর পরমস্কুমার 

গমাগমে প্রকৃতি দেবীর বিলামদর্পণ স্বরূপ সুনির্গাল ঘরসী- 

ঘদয়ে শত শত কুমুদকানন বিকসিভ হইয়া, চতুর্দিক 

দবলায়িত করিলে, তিনি তাাতে সত্য-পুরুষ পরমাত্মার 

ন্্ঘ সন্তাপন“হরণ শান্তি-গ্গোতির জতিলোতন লীলায়িত(২) 

সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া, বিপুল পুলকতারে সবসন্ন ও হাপার 

মাহসাগরে পদে পদেই মগ হয়েন। কিন্তু কখন কুটিল 

কুদ্মাযুধের কঠোর কালকুটকটুকিত শল্য ভাবিয়া ব্যাকুল 

নাবিধুর হন ন1। 

শান্তকোবিদ পঞ্চিতগণ কহিয়াছেন, বিপদে মুধাও 

বিম হয় । ভাবিয়া দেখ, মনের বিকৃতি অপেক্ষা মচুষ্যের 

গুরুতর বিপদ্ শার কি হইতে পারে? তৎকালে অনৃতও 

যে দারুণ হলাহলে পরিণত হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য? 

কিণ পরমার্থপরিহারই মনের বিকার বলিয়া অতিহিত 

হ্য। যেরূপ সান্ধ্িপাতিক বিকার হইলে, বলবান্ ও্ষধ 

সমন্তও পরাহত হয়, তদ্রপ মন উল্লিখিতরূপ পরিহার- 

বিকাঁরে আচ্ছন্ন হইলে, শত শত শাস্তিক্রিয়াও বিফল হইয়! 

থাকে। বিষয়ীর চিত্ত সর্বদা এই পরিহার কিকারের 

বশীভূত বা! আয়্ীকৃত। এইজন্য পে উদ্বন্ের ন্যায়, 

রর যায়, ভূতগ্রস্তের ন্যায়, বিষদূষিতের ন্যায়, 

) অর্থাৎ কা কামাঁসজ্জ | ( ২) অর্থাৎ বিকাশ। 

৪২ 



সিং ধোগভারত । 

কম্মিন কালেও শান্তিলাভে সম্মর্থ হয় মা। এইজন্য, ৮ 
ভ্রোশ্তিময়ী মরীচিকার অনুসরণপূর্ববক পিপাপা-নিবারে 

ধাবমান এবং বিড়ম্বনায় ইন্দ্রজালের পরতন্ত্র হইয়। 

আসভ্ভাব্য ও অনাধা বিষয় সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কোন 

কাঁলেই মনোরথ-দিদ্ধি প্রাপ্থ হয় মা। ঘআধিফজ্ত, ভগবাঃ 

নিত্য পুরুষ ঘে স্বখ ও সন্তোষ তাঁচারই হস্তে প্রদা, 

করিয়াছেন এবং স্বল্পমাত্র অসহিত হইলেই, যাহার উপলগ্ 

আসম্তভব নহে, সে সেই স্বকীয় আধিকারস্থ স্তখ ও সন্তোষের 

নিমিভ ইতত্ততঃ বৃথা ধাবমান হয়। ইহা অপেক্ষা অদ্ধতা 

ও বিড়ম্বনা অনার কি হইতে পারে? 

উবিং। জন্ক্র্শ ভাধ্যায়। 
সংসারের জথন্যতা | 

অবধূত কহিলেন, মহারাজ ! যে বিধাতা পূর্ণশশীকে ? 

রাহুর আহার করিয়াছেন, পুষ্প-কুল-ভূষণভূতা কমলিনীকে৪ 

শিশিরের আমিষ করিয়াছেনঃ এবং ধর্মের কেলিগৃহ সাধু 

ধ্যক্তিকেও নিয়তির বাধ্য করিয়[ছেন, আবার, যে বিধাতা 

অতিতাক্ষ বিষমধ্যেও সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চিত করিয়াছেন, 

ক্ষারময় মলিলগর্ভে ও রত্্ররাশি প্রোথিত করিয়াছেন, কণ্ট কী 

ল্তা-শরীরেও মনোহর পুষ্প।লঙ্কার বিন্যস্ত করিয়!ছেন এবং 

অনলাযুমান(১) ভীষণ মরুভূমিতেও উৎ্পাদ্রিকা শক্তি 

নিহিত করিয়াছেন, তীহার সৃষ্টি যে সর্বথা " মনোহারা 

অথবা সর্ববকাল-স্থখাবহ হুইবে, তাহা কখনই সম্ভব নছে। 

এইজন্য আমি তাদৃশী অন্থলভ রূপরাশির আধারতৃত থেং 
কউ পল - ০ পিশীীিসিপপীপপস্পীপিশীটি সিটি সপ শিপীশি 

পপ পপ | পপ পপি আপপক এদ ১ 



ৰিরাটপর্ব | ৩৩৯ 

নর্ধন্ন্দরী ললনারে দর্শন করিয়া, সর্ধবাঙ্গীন প্রীতি ও 
পরিতৃপ্ত লাতে বঞ্চিত হইলাম। যেরূপ বর্ষাকালীন পুর্ণিমা- 
গগন অন্তর1(২) মলিনিমায় বিচ্ছিন্ন অথবা যেরূপ প্রভাত- 

মখয়ে কলাবগাদ ঘমহযোগধশে ভূবন-ভূষণ চন্দ্রমার সর্ব 

গোক-শোকাবহ বিপন্নতাদ মংঘটিত হয় অথবা যেরূপ 
ঝটিকার কুটিল মাঘাতে লোক.লোচনের আনন্দতৃত' 
দাধবালতার ছুরবস্থা আপতিত হয়; আমি দেইরূপ মেই 
গর্ব্ন্ব-মংভাবিত।৩) ললনারে তদবস্থ অবলোকন করিলাম । 

তাহার শ্তকুমার বদনমণ্ডলে ও শারদ.কুমুদ-রুচিরাভ নয়ন- 

বুগলে যে শুক্ক শু্কতা-মহকৃত শুন্য শুন্য ভাব বিচরণ 

করতেছে, তাহা, উপপতির মহবান-বঞ্চিত৷ কুলটার মলিন 

মুখপ্সীর নায় বিরক্তিকর নহে; কপট-কলহান্তরিতা বনিতার 

শিষ্পাভ নয়ন-জ্যেতির ন্যাঁয় অরুচিকর নহে; অনভ্তরজ্ঞ্- 

গ্রণয়(৪)-শালিনী অসহ্ৃদয়া যুবতী জনের আশাভগ-সমূদভুত 

ধর্ণনিমার ন্যায় যোগ্য-কল্প নহে; আথবা অধনভর্তুক 

বণিক-কুমারীর অনর্থক অভিমান বিজ্ন্তিত মলিন মলিন 
রাগের ন্যায় মমচিত নহে। কিন্ত মতি-ছুর্দিন সমস্ে 

জল্দজাল-পরিবারিত(৫) দিঝাকরের নকল-লোক-ম্পৃহণীয় 
উদয়-লক্ষমীর অদর্ণনে নিরতিশয় শ্িয়মাণ| কমলিনীর ন্যায়, 

নিরতিশয় শোকাবহ। তদ্দর্শনে হুস্পন্ট প্রতীতি জন্মে, 

(২) অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে । 

(৩) অর্থাৎ যাহার কোন অঙ্গই নিন্দনীয় নহে 

(৪) 'অর্থাৎ যে প্রণয়ে মন জানাজানি নাই, তাহার নাম অনস্তরজ্ঞ 

ৃ গ্রথম। (৫) পরিবেষ্টিত। | 



৩৩২ যোগভারত । 

তাহার যেন কোন পরম মনোহর ও অতিশয় অভিমত বনু 

বিন বা অপহৃত হইয়াছে-_এ বস্ত তদীয় হাদয়-ভাগারের 
যেন একমাত্র রত্বঃ সংমার-গৃহের যেন একমাত্র স্ত্ত, লোক. 
যাব্র/বিনির্বাহের যেন একমাত্র অনলম্বন, জীবিত-ধারণের 

যেন একমাত্র প্রয়োজন, আশা, আনন্দ ও উতলাহের যেন 
একমাত্র আধার, শরীরের যেন একমাত্র .সংস্থান, পর. 

লোকের যেন একমাত্র মুল, এবং যেন প্রাণেরও প্রাণ 
স্বরূপ । সেইজন্য, মে চেতনা ও প্রাণ সত্ত্বেও যেন 

উৎকীর্পের ন্যায়, চিত্রিতের ন্যায়, মায়াবিদ্ধের ন্যায়, 

মন্ত্ররুদ্ধের ন্যায়, অথবা স্থাণুর ন্যায়, নিজাব হইয়া, স্থির, 
পদে দগায়মান রহিয়াছে। 

ংসারে প্রিয়-বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগ অতি ভয়া, 

বহ। শরীরীর পক্ষে যতগ্রকার তাপ সম্ভবিতে পারে, 

এগ্রকার বিয়োগ ও নং'যোগ সর্বাপেক্ষা ক্লেশ সমুত্পাদন 

করে। লোকে যদি বস্তৃমাত্রেরই ক্ষণভগ্ুরত! জানিতে 

পারে, তাহা হইলে, কখন প্রিয় ও অপ্রিয়ে গ্রভেদ প্রতীতি 

করে না। তখন স্ুম্প্ট জানিতে পারে: যে, উৎপত্তিই 
বিনাশের পুর্ভাব। অতএব সংসারের বস্তৃমাত্রেই অপ্রিয়। 
অর্থাৎ যাহাতে নিত্য প্রীতি সমুচিত- হয়, ভাহাকেই প্রিয় 

বলে। কিন্তু আনিত্যতা সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম। স্ৃতরা! 

কোন বন্তই প্রিয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহার! বলিয়া 

থাকে, বস্তু যতক্ষণ প্রীতি বহন করে, তাবৎ তাহার 

প্রিয়হ্ব প্রখ্যাপন করিলে, বিপ্রপ্তির(১) সম্তীনন1 কি? এই 
শশী শপ নি 

(১) অর্থাৎ বিকদ্ধবাদ। 



বিরাটপর্য। ৩৩৩ 

যুক্তি শুনিতে আপাততঃ মধুর । কিন্তু কোন মতেই 
একদেশ-দর্শিতা(১) দোষের বহিভ ত নছে। মনীষিগণ কহি- 
যাছেন। যাহার পরিণাম শোকাবহ, তাহাই অপ্রিয়। 

পার্থিব পদার্থ সকলের পরিণাম চিন্তা কর, এগ্রকার 

শোকাবহৃত্ব সাক্ষাৎ প্রভীত হইবে। পিতা পুন্ত্রকে প্রিয় 

তম ভাবিয়। যতই ম্নেহ করুন; পতি পত্বীকে প্রীতিময় 

ভাবিয়া যতই অনুরাগ প্রদর্শন করুন এবং বন্ধু বন্ধুকে 

প্রয়তম ভাবিয়া যন্তই প্রীতি করুন, পরিণামে শোকের 

হস্ত কখনই আতিক্রম করিতে পারিবেন না। এই রূপেষে 

বস্ত তোমারে শোকে নিক্ষেপ করে, তুমি কি রূপে তাহাকে 

প্রিয়তম ভাবিয়া) প্রাণ প্রদান করিতে উদ্যত হও? 

মহারাজ! প্রিয়তার অব্যস্থা ও অনাদরও অবলোকন 

কর। পিত। বা জননী পরমপ্রীতিভাজন প্রাণাধিক পুত্রকে 

অকৃত্রিম ম্নেহভরে ক্রোড়ে ধারণ ও প্রণয়াতিরেক মহকারে 

বারংবার মুখদেশে চুম্বন পূর্বক গণৃগদ কণ্ঠে স্মলিত স্করে 
বলিয় থাকেন, অয়ি ভুবন-ভ্ষণ! তুমি যদি জন্মগ্রহণ না 

করিতে, তাহা! হইলে, আমাদের কি হইত! অথবা তুমি 
যদি অকালে এই হৃতভাগ্কে পরিত্যগ কর; তাহা হইলেই 

ব। আমাদের কি হইবে! ফলতঃ, কত পিতা! ও কত জননী 

এইরূপ ও অন্যরূপ কত কি কথা বলিয়া, প্রিয়তাঁর যথেচ্ছ!" 

চারিত্ব ও একচ্ছত্িত্ব গ্রদর্শন এবং লোকেও তাঁহার কত 

গ্রশংন! ব। অনুবাদ (২) করে, তাহা বলিবার নহে। তৎকালে 

(১) অর্থাৎ গক্ষপাতিত্ব। 
(২) অর্থাৎ অন্ুকরণ। 



৩৩৪ ধোগভারউ। 

বোধ হয়, যেন প্রকৃত পক্ষে শিশুই তাহাদের জীবন| 
_ তএব শিশুর বিয়োগ হইলে, তাহাদের প্রাশধারণ কখনই 

সম্ভব নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অবলোকন কর, 
কোন পিতা বা কোন জনশীই তাদুশ প্ণার্ধিক পতিময 

শিশুর মরণে পণ পরিত্যাগ কবেন না। অধিকন্তু) মামি 

নে দিবম ভিক্ষাপূণর্গে কোন কুটুত্ষিনীর(১) গৃহে দাক্ষাৎ 

দশন করিয়াছি, তাহার প্রিয়তম ও একমাত্র পুজ্র তাহারই 

ক্রোড়ে মস্তক আরোপণ ও তাহারই মুখদেশে নয়নযুগল 

মন্নিহিত করিয়া, ধীরে ধীরে প্রাণ পরিহার করিল । কুটু- 
মূনী দর্শনমাত্র আঠমাত্র শোকে আচ্ছন্ন ও মুচ্ছিত হইয়া, 
তদীয় হৃদয়ে অননত মুখে নিপতিত হইল। মমবেত 

গ্রতিবেশীগণও বলিতে লাগিল, এইপার হতভাগগিনীর প্রাণ 

বহির্গত হইবে। কিন্তু কুটুমিনী পরক্ষণেই চেতনা লা ও 

তব্যাহত শরীরে উত্থান করিয়া শুক্ব ক্রন্দন আরম্ত করিল। 

আমি দেখিয়া, মনুষ্যের অনারতা ও অপদাথতাঁর সহিত 

নারায়ণম্মরণপূর্ব্বক বহির্গত হইলাম । যুগপত ঘা, জুগুপ্না 

ও শোক মদীয় হৃদয়ে পদগ্রহণ করিল। অথবা, সংসারে 

এইপ্রকার দৃষ্টান্ত মম্থলভ নহে। প্রতিদিন প্রতিমৃহু্তে 

প্রত্যেক স্থলে পতি ব্যক্তিতেই তাহার ঘটনা হইতেছে। 

বলিতে কি, মনুষ্যের যাবতীয় শোক ও যাবতীয় দুঃখ 

প্রিয়নিষয়ে এইপ্রকাঁর অন্ধ ও অলন মনুরাগ হইতেই 

প্রাছুর্ভত হয়। আশ্র্ষ্যের বিষয়, কোন ব্যক্তিই দেখিয়া 

শুনিয়াও মাবধান নহে। প্রত্যুত, মধুলোভী মক্ষিকার 

( ১ ) ) অর্থাৎ পতিপৃত্রাদিসম্পন্ন স্্ী। 
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ন্যায়, আপাত-্থাখের অভিলাষে মত্ত ও হতজ্ঞান ইইয়।, 
তাহাতেই বদ্ধ ও লিশু হইয়া থাকে! তৎকালে, পরকীয় 
উপদেশেও তাহার চৈতন্য বা প্রবোধ সঞ্চরিত হয় না। 
এই মকল কারণেই মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, যে) মোহময়ী 
্রমাদ-মদিরা পান করিয়া, সমস্ত সংসার একাম্ত মত্ত হই, 
যাছে। শনাথা, তাহার এরূপ মনবস্থাপাতের সম্ভাবন! কি? 

সত্য বটে, কোন কোন ব্যক্তি প্রিয়তম-পুত্র-বিয়োগে 
মত বাকেহ কেহ উপরতও হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও 
স্বাগপরতার শনাপ্রাত নহে । অন্বেষণ করিলে জানিতে 
পারা যায়ঃ হয় ত, পিতা বা জননী সেই পুত্রকে আপনার 
উত্তরকালের জীবিকানাধন স্থির করিয়াছিলেন। তথবা, 
এইগ্রকার গন্যবিধ হেতু থাকিবার মন্তাবনা। নডূা) 
ওদ্ধ, অকৃত্রম 'ও অকারণ স্নেহ-পরতাই তাহাদের প্রাণ- 
ত্যাগ বা মন্ততার কারণ নহে। আমি যদৃচ্ছা-পফ্যটন- 
প্রমঙ্গে ন'দারের সর্ধন্ত্রই গমন করিয়া থাকি এবং অবহিত 

চিন্তে এই কলের যথাযোগ্য কারণ অনুসন্ধান ও পরিকলন 

করি| বলিলে, তোমার নিম্ময় ও অবিশ্বান হইবে যে, 
যেখানে নিঃম্বতা বা তদনুরূপ ঘটনা! বশতঃ উল্লিখিতরূপ 

্বা্থসন্বন্ধের অধিকতর সম্ভাবনা) তত্তৎ স্থলে এপ্রকার মন্ততার 

বা মৃত্যুর অব্নর দেখিতে, পাঁওয়। যায়। ফলতঃ, আঁমি 
প্রকৃত পরিদশ্শীর ন্যায়, স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া, এ বিষয়ের 
যেজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদনপারে নিঃনংশয়ে বলিতেছি, 
মংশারে স্বার্থের প্রভাব সকলের অতিশায়ী ও অপরাধূষ্য। 
দেখ) লোকে দামান্য দুগ্ধ বা তক্রের লোভে শদ্ধ হইয়া, 



১৩ ধোগন্তাবভ। 

অতিচুগ্ধপোষ্য বমকেও তদীয় জননীর উরুদেশে বন্ধন, 
ূর্ধবক আত্মোদরপোষণার্থ নিঃশেষ দোহন করিতে কুষ্ঠত 
হয় ন1। যে মনুষ্য ক্ষীণগ্রাণ ও অসহায় পঙ্খর বিপক্ষেও 

এই রূপে স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে, সেযে স্বজাতির প্রতি 
অনুকম্পাবশংবদ হইবে তাহা কখন সম্ভব নহে। 

তৃমিও স্বয়ং পর্ধযালোচন! কর, স্ম্প্$ট বুঝিতে পারিবে, 

শে, প্রণয়, প্রীতি) গনুরাগ, মমতা ও অহস্ত!(১) ইত্যাদি 

ন্নেহাদি বৃত্তি সমস্ত উভয়লৌকিক সুখসমৃদ্ধি সাধন জন্য 
মনুষ্যের হৃদয়মূলে সন্নিহিত হইয়াছে। ইহার! ঈশ্বরের 

পাক্ষা চাঁয়া। সংসার ইহাদের অভ্যাসক্ষেত্র এবং স্বয়' 
গরমাজ্মা ইহাদের প্রয়োগস্থান। অন্যান্য বৃদ্তি সকলের 

উদ্দেশ ও প্রয়োজনও এইরূপ পর্ধ্যবসানে পরিকল্পিত, 

সন্দেহ নাই । এক্ষণে বিবেচনা! কর, পরলোক যাঁহাদের 

চরম উদ্দেশ্টা, তাহাদের পরিণাম কখন শোঁকানহ হইতে 

পারে না। অতএব ইহা স্থির দিদ্ধান্ত যে, স্পেহা্দি কখন 
মত্তত1 ও মৃত্যুর কারণ নহে; প্রত্যুত) ভাবা অম্বতের উত্তর- 

সাধক বা পুষ্ঠপুরক | তথাহি, কোন ব্যক্তি কোন প্রীতি 
সাধন অভীষ্ট বন্ত প্রদান করিলে) তাহার প্রতি মামাঁদের 

কৃতচ্ছত1 ও ধন্যবাদাদির সীমা থাকে না। আমর! যেন 

তগুকালে শত জিহ্ব| ধারণ করি। আমাদের আত্মা যেন 
তাহার পরি গ্রহ(২) হইতে অভিলাষী হয়। এক্ষণে বিবেচনা 
কর, যিনি .মেই অতীষ্ট বস্তর নির্শণ করিয়াছেন, তাহার 

প্রতি আমাদের কতদুর কৃতজ্ঞ ও ধন্যবাঁদী হওয়া বিধেয়।,. 
পপ পাশ সপ সপ ০ শপ পট তা সস পপ ০ 

(১) অর্থাৎ নিজের ন্যায় ভাবন1। (২) অর্থাৎ কেনা। 
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ন্তোষজনিত বিশুদ্ধ সখ অথবা একবারেই কোনপ্রকার _ 
থের মুখ দেখিতে পাইবে না। তাহাদিগকে সর্বদাই 
দদ্বেগ, অস্থখ ও আয়াস স্বীকারপূর্ববক .কালযাপন করিতে 

ইবে। ধন ও রত কখন স্ত্রখের কারণ নহে । আমি এই- 

দ্যই উহ্বাদিগকে সমুদ্রগর্ভে, পর্ববতগহ্বরে, মকুপ্রান্তরে 
বং তৎসদৃশ অন্যান্য সঙ্কট স্থলে লুক্কারিত রাখিয়াছি। 
নুষ্য যখন প্রথমত স্থ্ট হইয়াছিল, তখন কি কুদাঁল, 
ত্র সশিত্র ও 'অলঙ্কারাদির রচন হইয়াছিল ? তখন 
'লহেরও লেশমাত্র ছিল না। এখন তাহারা কৃতদ্বের 

য়, পাঁষণের ন্যায়, আমারে প্রতারণা ও প্রহার করিতে 

গখিয়াছে। অতএব ইহার গ্রায়শ্চিতস্বরূপ, অন্ধ ও আতুর 
বাপন্ন হইয়া, প্রভুর সেবায়, প্রতারণায়, আত্মবঞ্চনায়, 
হ্যতায়তস্করতায়, হত্যায় ও কুটিলতায় বৃথা ধনহ্থখ অন্বে- 
গ করিয়া! বেড়াইবে। মৃত্যু ইহাদের অনুরাঁগের বিষয় 
ইবে, বিনাশ ইহাদের প্রীতির আম্পদ হইবে, অনিষ্ট ইহা- 
দর অভীষের স্থানীয় হইবে। ধর্শম ইহাদের শক্র হইবে, 
ত্য ইহাদের বিপক্ষ হইবে এবং পাপ ইহাদের বন্ধু হইবে। 
হারা স্বখলাভের অভিলাধী হইবে, কিন্ত স্ত্খ কোথায় 
[নিতে পারিবে না। ইহার! অমৃত বলিয়। ম্বহন্তে গরল 
ছণ কবিবে) হার বলিয়া অসিলতা গলদেশে' অর্পণ 
'রিবে এবং মাল্য বলিয়া কালসর্প ধারণ করিবে। এইব্ধূপ 
বত্রই অদতে সংভ্রম সমূপস্থিত হইবে। . ইহারা অট্রা- 
কায় শয়ন করিবে, কিন্তু অরণ্যপ্রান্তরে তরুতলশায়ী 
মান্য মৃগের ন্যায়, স্স্চছন্দে নিদ্রাহ্ইখ সম্ভোগ করিতে 

৮৫ 
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ধিনয়কে উপহাস (১) জ্ঞান উহার উপসর্গ । অধিকন্তু 
এ বিকারে আক্রান্ত হইলে, শান্তির স্থবিমল শীতল জ্যোতি, 
যেন চক্ষুর দোষ সমুৎপাঁদন করে এবং জ্ঞানের বিশুদ্ধ 

আলোকও যেন অন্ধকারের'ন্যায়, প্রতীয়মান হয়। স্থৃতরাং 
শান্তচরিত্র জ্ঞানী ব্যক্তিও তাহাদের নিকটস্থ হইতে ভয় 

করেন এব" বিসুচিকারোগের ন্যায়, তাহাদিগকে দুরে পরি- 
হার করিয়া থাকেন। মহাবলের ভাগ্যেও এইরূপ সংঘ- 
টিত হইল। কিন্তু গ্রমাদের ফল পাপ, পাপের ফল মোহ 

মোহের ঘল স্বত্যু। এইজন্য সংসারে কেহ প্রমত্ত হইয়া, 
পরিত্রাণ পাইতে পাঁরে না। স্বয়ং রন্ব দর্শী বিধাতা সর্বদা 
সাবধান হইয়া, রন্ধ, অন্বেষণ করিতেছেন । তিনি অপাদ, 

কিন্তু সর্বত্র গমন করেন ; অহস্ত,কিন্তু সমস্ত কার্য করিতে 

পরেন এবং অচক্ষু, কিন্তু সমুদায় হস্তামলকের ন্যায় দর্শন 
করেন। যেখানে বায়ুর গতি নাই; দিবাকরকিরণের 

প্রবেশ নাই; বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আশু তথায় অবগাহন 

'করিতে পারে । কিন্তু যেখানে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিও প্রবেশ 

করিতে অসমর্থ হয়, বিধাতার তীব্রদৃষ্টি অতি প্রত্যক্ষের 
ন্যায়, অনায়াসেই তাহার আলোড়ন করিয়া থাকে । এই 
বিধাতা দৈব, অদূষ্ট, কাল সকলেরই নিয়ন্তা। মনুষ্য 
কোনরূপে এই মকল অতিক্রম করিতে পারে ; কিন্তু সর্বব- 

দর্শী সর্ধবনিয়ন্তা বিধাতাকে প্রতারিত করা তাহার সাধ্য 
নহে। সে ত্তাহাকে প্রতারিত করিতে গিয়া, আপনিই 
_ 

(৯) অর্থাৎ, যদি কেহ বিনয় প্রদর্শন, করে, বোধ করে উপহাদ 
কবিতেছে। | | : 
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বিড়ম্িত ও বিনষ্ট হয়। বিধাত| স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, 
স্বহস্তে বা অন্যের দ্বার দগুদান করেন না; তাহার দণ্ড 

সকল আপন! আপনিই মনুষ্যের স্কন্ধে পতিত হয়| তত্ব- 
দর্শী মনীষিগণ এই সকল পর্যালোচনা করিয়াই বলিয়া 
থাকেন, মনুষ্য যখন অপরাধ করে, মনে করে, সে স্বয়ং 

স্বাধীন, তাহার কেহ শান্তা বা প্রভূ নাই। যদিও প্রত 
থাকেন, তিনি দেখিতে পান না। কিন্তু এই যুক্তি ও 

সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা । আমর! জলে স্থলে পর্ববতে গহ্বরে 
যেখানে থাকি, কখন সেই সর্বদশী বিধাতার বিশ্ববিসারী 
তীক্ষদৃষ্টির বহিতি নহি। বিশেষতঃ, ধর্ম তীহার স্ববি- 
শৃন্ত প্রহরীরূপে সর্বদা আমাদের মস্তকোঁপিরি শ্ঠেনের ন্যায় 

গর্জন করিতেছে । আমর! যেমন অপরাধ করি, তৎক্ষণাৎ 

অলক্ষিতে আক্রমণ করিয়া থাকে । অতএব সর্বদ| সাবধান 

হইয়া, ন্যায়মার্গে বিচরণ কর! সকলেরই কর্তব্য । 
ধারাপতি মহাঁবল এই সিদ্ধান্তের মন্মমজ্ঞ ছিলেন । কিন্তু 

কালের সান্নিধ্য ও তত্তৎ ঘটনার অবশ্যান্তাবিতাঁবশতঃ তাহার ' 

দারুণ মতিভ্রংশ উপস্থিত হইয়াছিল | তিনি নিরপরাধে 

প্রজাগণের উৎপীড়ন করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। দুরাচার 
সহচরগণের দুশ্ান্ত্রণার বিধেয় হইয়া, দেবদ্িজের অবমাননা- 
রূপ দুক্ষরকার্ষ্য প্রবৃত্ত হইলেন। বিধাতা আর তাহার 

অত্যাচার সহ্া করিতে পারিলেন না| তাহার পাঁপের দৃক্ষ 

এতদিনে পরিণত ও দেহ নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়। উঠিল। 

তদর্শনে সর্ধ্বংসহ। পৃথিবী ভীহারে বহন করিতে অসম্মত 
ইইলেন। আত্মাও আর তাহার অগ্নিকৃণ্ের ন্যায় স্ুবিষম 
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'পাপতাপে পরিপূর্ণ মলিন দেহে বন্দীর ন্যায় বাদ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সকলেই পরিহার করিলে, 
তিনি উন্মন্ত হইয়া, একদা কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে 
মুগয়াজন্য মহষি চ্যবনের আশৃমে গমন করিলেন এবং তথায় 

আশৃযমুগ বধ করিয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
মহষি সমিৎকুশ আহরণার্থ দূরে গমন করিয়াছিলেন। সহসা 

মুগয়াকৌলাহল ও আশমবাঁসী যুগগণের আর্তনিনাদ শুবণ 

করিয়া দ্রুতপদে প্রত্যাবুর্ভ হইলেন | দেখিলেন, ছুরাচার 

. মহাবল, ব্যাধের ন্যায়, দক্ত্যর ন্যায় ও মুক্তিমান্ তপোবিস্বের 

ন্যায়, তীয় স্থপবিত্র আশ্মপদ দুষিত ও ব্যথিত করিয়া, 

সাক্ষাৎ কলঙ্করাশির ন্যায়, বিচরণ করিতেছে । মৃগগণ 

তাহার স্বতীক্ষ সায়কে বিদ্ধ ও হতজীবিত হইয়া, ইতস্তত: 
পতিত রহিয়াছে। তাহাদের ক্ষতমুখ হইতে ঘনীভূত কৃষ্ণ- 
বর্ণ শোণিতরাশি এখনও বিনিঃস্যত হইতেছে । কেহ কেহ 

অর্ধমুকুলিত নয়নে পতিত হইয়া, ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্থাদ 
পরিত্যাগ করিতেছে । বোধ হয়, যেন মহষিকে আপনা- 

দের এই দারুণ বিপত্তি জীনাইবার জন্য এখনও কথপঞ্চিং 

প্রাণধারণ করিয়। আছে। মহাত।গ মহধি মৃত্তিমতী শান্তি 

ও সাক্ষাৎ ধর্ম । তীহাঁর সর্ববশরীরে সত্যের স্থনিশ্মীল 

জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতেছে; বদনমগ্ডলে দয়! ও মরল- 

তার চিহ্ন স্থ্পৃষ্ট লক্ষিত হইতেছে; নয়নযুগলে তপো- 

লক্ষ্মীর প্রসাঁদলর তেজোময়ী গ্রতিতা সমুদ্দীপিত হইতেছে 
এবং আকার প্রকারে যেন নিরি্ধন অগ্নি সর্বদা প্রন্থলিত 

হুইতেছে। তগ্দারা তিনি যুগপৎ ভীষণ ও প্রদাদাছি- 



বিরাট পর্ব । | ৬ 

মুখ দুর্ধর্ষ ও অধিগম্য, বিশ্বস্ত ও ছুশিরীক্ষ্য হইয়াছেন 
তিনি সূর্ধ্যের ন্যায়' উগ্র, চন্দ্রের ন্যায় স্ব, গ্ীক্মকালে 
ন্যায় প্রচণ্ড, বসন্তের "ন্যায় মনোহর ; সমুদ্রের ন্যায় গভীর 

আকাশের ন্যায় প্রশস্ত, পর্ববতের ন্যায় উন্নত এবং বায়ু 
ন্যায় সর্ধলোকশ্বখাবহ। তাহার বাক্যে ব্যবহারে 

কথোপকথনে, গমনে, উপবেশনে. অঙ্গ সঞ্চালনে, ফলত 

সর্বত্রই যেন কোমলতা ,ধঙ্জুতা,সরলতা ও বিশ্বস্ততা মূত্তিম্ত 
হইয়া বিরাজ করিতেছে । এই সকল কারণে তিনি পিতা 

ন্যায় ভক্তিময় মাতার ন্যায় শ্নেহময়, ভ্রাতার ন্যায় প্রীতি 

ময়, ভগিনীর ন্যায় আদরময়, বন্ধুর ন্যায় প্রণয়ময়, গুরু 
জনের ন্যায় গৌরবময়, পরিজনের ন্যায় শৃদ্ধাময়, বান্ধবে 
ন্যায় আত্মীয়তাঁময় এবং আত্মার ন্যায় সর্বময় । তি 

তপশ্চরণ করেন, এইজন্য ডুপস্ার গৌরব হইয়াছে; তি 

মত্যকথা বলেন, এইজন্য সত্যের আদর হইয়াছে; তি 
ধম্মচচ্চা করেন, এইজন্য ধর্মের প্রতিপত্তি হইয়াছে এব 

তিনি সর্বরদ! ন্যায়পথে বিচরণ করেন, এইজন্য ন্যায়ের বন্থ 

মাননা হইয়াছে; তিনি শান্তির পরিচর্যা করেন, এই 

জন্য শান্তির প্রশংসা হইয়াছে; তিনি দয়ার অনুষ্ঠা, 
করেন, এইজন্য দয়ার লোকপ্রিয়তা হইয়াছে । ফলতঃ 

তাদৃশ মহাত্ম। যে যে কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সেই 
কার্ধ্যই সর্বথ। সকলের স্থখাবহ ও অবশ্য করণীয় হইয় 
থাকে। বলিতে কি, তাহা! গ্রাম্য হইলেও স্বর্গীয় বলিয় 
সকলকালে সকল দেশে সকল লোকের প্রীতি ও শুদ্ধ 
আকর্ষণ করে! এইজন্যই তপন্থিগণের অক্ষমালা, জটা 
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জুট, ভম্মগ্রিপৃণ্ ক, মৌগ্তমেখলা, মুগচন্্র, বন্ধল, কমপগুলু 
9 দণ্ড প্রত্ৃতি মুক্তামালা, স্বর্ণমুকুট, কপালমণি, সিংহাসন, 

কৌষেয় বসন, স্থবর্ণপাত্র ও হেমমেখলা প্রভৃতি মহারাজো- 
চিত মহামূল্য দ্রব্জাত অপেক্ষা সমধিক আদর, গৌরব ও 
প্রশংসার বিষয় হইয়াছে । এইজন্যই তীহাদের আশম ব| 
পর্ণকুটার রাজপ্রাসাদ বা! কুবেরভবন অপেক্ষাও মনোহর ও 
প্রীতিকর হুইয়াছে। এইজন্যই তাহাদের তপোবন নন্দন- 
কাননেরও গর্ধ খর্ব করিয়া, লোকমধ্যে প্রতিপন্ন ও সর্বথা 

_ দেবনীয় হইয়াছে 

ফলতঃ, মহুধি চ্যবন চিরকাল তপশ্চরণ করিয়াঁছেন। 
ধম্ম ও শান্তির সেবা! করিয়াছেন, মোক্ষ ও পরমার্থের পরি- 

চর্য্যা করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের ও ঈশ্বরাংশ দেবগণের উপ- 
সনা করিয়াছেন। পাপের লেশ্ুমাত্র অবগত নহেন, অধ- 

ন্মের নামমাত্র পরিচিত নহেন ; মিথ্যার সম্পর্কমাত্রে লিপ্ত 
নহেন, হিংসার গন্ধমাত্রে অভ্যস্ত নহেন এবং হত্যার কথা- 
মাত্রে সম্পৃক্ত নহেন। তিনি বৃদ্ধ ও বর্ষীয়ান; বিদ্বান ও 
বুদ্ধিমান; বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ) বহুদর্শী ও বহুঞ্র্তত এবং 
নিরতিমান ও নিরহষ্কত। তিনি তেজন্বী কিন্তু বিনয়ী) 
বিনয়ী কিন্তু উন্নত; উন্নত কিন্তু অধিগম্য ) অধিগম্য কিন্তু 
সনত্ান্ত,। তিনি প্রচণ্ড কিন্তু সহনীয় ; কোপন কিন্তু সহিষ্ণু, 
ছু কিন্তু অনতিভবনীয়, সরল কিন্তু ছুরাবগাহ ? উগ্র কিন্ত 
লোকপ্রিয় ; বনচারী কিন্তু সমাজিক ; উদার কিন্তু দুরতি- 

ক্রম্য ; সম্পন্ন কিন্তু নিক্ষিঞ্চন ) বৃদ্ধ"কিস্ত যবীয়ান। তিনি 

বয়সে ও বিজ্ঞতায় এইরূপ বৃদ্ধ; কিন্তু অন্তরে ও স্বভাবে 
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বালক চিরকাল প্রন্কৃতির ক্রোড়ে 'প্রতিপালিত হইয়া- 
ছেন) এইজন্য মনুষ্যস্থলভ বক্রতা, ক্রুরতা বা কপটতা: 
তাহাকে কখন অধিকার করিতে পারে নাই। অথা ম্বগ- 

গণ ধাঁহার সখা, বিহঙ্গমগণ ধাহার আত্মীয়, বৃক্ষগণ ধাঁছার 

পার্যদ, প্রকৃতি ফাঁহার উপদেষ্টা এবং ঈশ্বর বাহার একমাত্র 
অভীষ্ট দেবতা, তীহাঁর আবার সরলতা, প্রসন্নতা ও চিত্ত- 
গুদ্ধির অভাব কি? মনুষ্য যে অবর্ধি মনুষ্যের সহবাঁপী হই- 
ঘাছে; দেই অবধি কৌশল ও চাতুর্ধ্য, মায়। ও কপটতা 
এবং ক্ররতা ও বক্রতা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে । সেই 

অবধি তাহার ঈশ্বরে দ্বৈধীভাঁব, ধর্মে সন্দেহ, স্বার্থে অনু- 

রাগ সরলতাঁয় জলাঞ্চলি, মিথ্যায় বস্তুজ্ঞান ও গ্রাম্যতা 

আসক্তি হইয়াছে এবং সেই অবধি প্রকৃতি তাহাকে পরি- 
ত্যাগ, আশা তাহাকে বশীভূত, কামনা তাহীকে অধিকৃত, 
মমতা তাহাকে পরাজিত ও প্রতিক্রিয়া তাহাকে আত্মীকৃত 
করিয়াছে । সে প্রতারিত হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছে, 

অপকৃত হইয়া, অপকার অভ্যাস করিয়াছে এবং আহত 

ইইয় গ্রতিঘাত পরিচিত হইয়াছে । 
যাহাহউক, মহাভাগ মহধি চ্যবন সহসা এই অশ্রচতপূর্বব 

অদুষ্টপূর্বব দারুণ হত্যাকাণ্ড অবলোকন করিয়া, স্তত্তিতের 
যায় চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং অন্তঃকরণে 

স্বভাবন্লভ অপার করুণার আবির্ভাব হওয়াতে, আর 

দেখিতে ন! পারিয়া) নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন । কিন্তু 
তাহাতেও তাহার শান্তি হইল না। ছুরাচাঁর মহাঁবলের 

দেই কলঙ্কমনী ম্ৃতযুময়ী, উদগ্রগৃর্তি যেন তাহার মুকুলিত 
৮৬ 
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নয়ন মধ্যেও ঘোর ও ভীষণভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। 

তাহাতে তিনি আরও অস্থির ও অগহমান হইলেন। অন. 
স্তর উপায়নান্তর না দেখিয়া, সংসার হইতে সেই হত্যাময়ী 
পাপমলিন দারুণযত্তি একবারেই দূরীকরণ করিয়া, শান্তি 
লাভের অভিলাষ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার 

নয়নযুগল সহসা উন্মীলিত হইয়া, ঘূর্ণায়মান অলাতচন্ত্রের 

গ্রতিরূপ ধারণ করিল। তীহাঁর সেই সর্রবলোকলোভন 
শ্নিপ্ধ জ্যোতি? ক্ষণমধ্যেই তিরোহিত হইল এবং মায়া- 
বিনীর ন্যায় আঁকার পরিবর্তৃনপুর্ধক প্রলয়কালীন অগ্নি- 

কৃ্রূপে প্রস্বলিত হইয়া উঠিল । আর তিনি সেই শান্তি 
ও রুরুণার জন্মভূমি, সত্য ও তপস্তার বিলানগৃহ খি 

নহেন; পাপাক্মার মুক্তিমান্ মৃত্যু, ভ্ুরাত্মার ছুমিবার দ্ 

ও অধন্মের সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সর্ববলোৌকের ভয় ও 
স্বখাবহ তেজোবরূপে পরিণত হইলেন । অথবা, সংসারের 

মহীয়ান্ পদার্থমাত্রেই কামরূপ। দিবাকর কখন অরুণ 
কখন তপন; অগ্নি কখন স্ফ,লিঙ্গ? কখন সর্ববভূকৃ; বায়ু 

কখন ঝটিকা, কখন ব্যজনমাত্র ; সলিল কখন বিন্দুকণ, 

কখন বা সাগরায়মান এবং পর্ববন্ত কখন পাতালমপগ্র, কখন 
বা গগনম্পর্শা। বৎস! ধারাপতি মহাবল সহসা দেই 
শান্তস্বভাব পরমর্ষির তাঁদুশ বিসদূশ আকার পরিবর্ত দর্শন 
করিয়া, ভয়ে শান ও অ্রিয়মাণ হইলেন। যেরূপ মহা; 
প্রদীপ সমীপে ক্ষুদ্র প্রদীপ প্রন্ষ,রিত হয় না, যেরূপ দিবা: 

করকিরণে খদ্যোতের জ্যোতি তিবোহিত হইয়া ফায়,সেই- 
ধপ চজতোরাশি মহষির গোটরসানিধ্যবশওঃ মহাবপ 
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শিতান্ত নিশাত হইয়া উঠিলেন এবং আইমন্নস্ত্যুর ন্যায় 
ঘবসন্ন ও শুক্ষশোণিত হইলেন। তপঃপ্রভীবসম্পন্ন মহাত্মা, 
গণের কি মহীয়সী শক্তি! তাহারা রুষ্টই হউন, উগ্নই 
হউন, অবসন্নই হউন, রাহুগ্স্ত দিবাকরের ন্যায়, স্বতমং- 
পুষ্ট প্রস্থলিত বহ্ছির ন্যায়, ছুরাত্মারও কঠোর চিন্তে: 
পাযাণে.কর্দিমের ন্যায়, অনায়াসেই শান্তি সঞ্চরিত করেন। 
ধারাপতি মহর্ষির তৎকাদ্ীন তিগ্ মূর্তি দর্শন. করিয়। ভয়ে 
ঘেরূপ জড়ীভূত হইলেন, তদ্রুপ অপার শান্তিরসে বিগলিত 
ইইয়। গেলেন। তীহার দুষ্পবৃন্তি সমৃদাঁয় যেন ক্ষণমধ্যেই 
তিরোহিত হইল, তখন তিনি অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়। 
করুন বচনে অনুনয়পূর্ববক কহিলেন, তগবন্ ! ক্ষান্ত হউন, 
ক্ষান্ত হউন। মাদৃশ কষুদ্রপ্রাণ ছুরাচারকে সংহার করিতে 
বাদৃশ মহাত্বাগণের এরূপ আঁড়ম্বর বা এরূপ আয়াঁস 
কখনই শোভার বিষয় নহে। | 

২স! শৈত্য জলের স্বাভাবিক গুণ; উহা! তাঁপপ্রপ্ত 

ইইলেই উষ্ণ হইয়! থাকে । দয়ার মাগর নহষি মহাঁবলের 
বষাদজড়িত স্তিমিত মূর্তি দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ শান্ততাব 
অবলম্বন করিম্বেন। ছুদ্দিনের অপগযে সহসা মেঘোঁপ- 
রোধ তিরোহিলে, সংসারের যেরূপ ভাবান্তর সংঘটিত হয়, . 
তদ্রপ ক্রোধরূপ দারুণ ঝটিকাবেগ বিদূরিত হইলে, মহ- 
বিরও অন্তঃকরণ পূর্বের ন্যায় নির্শাল ও পরিষ্কৃত হইল । 
তখন তিনি শান্তোদাঁর রমণীয় বাক্যে কহিলেন, হুরাত্মন্ ! 
পৃথিবী তোমার ভাঁরে আক্রান্ত হইয়াছেন) .মনুষ্যগণ 
হোযার আত্যাচার উদ্বেজিত হইয়াছে; দ্েবগণ তোযাব 
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_ ধর্ষণায় অমন্তষ্ট হইয়াছেন; মহাত্বাগণ তোমার দৌবাস্ো 
বিব্রত হইয়াছেন। এইরূপে তুমি আপনিই আপনার মৃত্যু 
আহ্বান করিয়াছ। আমি উপলক্ষমাত্র। বলিতে কি, 

তুমি যেরূপ দুরাত্মা, যেরূপ পাপমাত্রপরায়ণ এবং যেরূপ 

 ছুরাচার, তাহাতে মানবদেহধাঁরণের বা পৃথিবীবাসের যোগ্য 
নহ। পুর্বে ভগবতী বন্তন্ধরা তোমার ন্যায় দুরৃত্তিগণের 
নিগীড়নে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, বারংবার রোদন করিলে, 

পিতামহ তাহার রক্ষার্থ প্রথমতঃ গ্রামীণমণ্ডল, তদনন্তর 

মগ্ুলাধিপতি, অনন্তর মগুলেশ্বরপতি চক্রবর্তী নরপতির 

স্্টি করেন। সাক্ষাৎ ধর্ম ও শান্তির অংশ. এবং লোক- 
'পালগণের বিভূতি লইয়া, এই নরপতির ্ৃষ্টিক্রিয়া সমা- 
হিত হয়। অতএব পুজ্রের ন্যায়, প্রজার পরিপালন,পিতার 
ন্যায় তাহাদের রক্ষামাধন, মাতার ন্যায় তাহাদের দগ্ডদান 

এবং আত্মীয়ের ন্যায় তাহাদের কল্যাণসম্পাদন করা নর- 
পতির অবশ্য কর্তব্য ও পরম ধর্্া। তুমি সেই সর্বজনকাম- 

নীয় ছুর্লভ পদে অধিরূঢ় হইয়াছ 7,কিন্তু তোমার ব্যবহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত । নরপতি চন্দ্রের ন্যায় সকলের অনুরঞ্জন 

করেন, এইজন্য রাজা বলিয়া, ন্খ্যিত এবং স্বামীর ন্যায় 
পৃথিবীর পরিপাঁলন করেন, এইজন্য ভূপতি ধলিয়৷ গণনীয় ) 
কিন্তু তৃমি রাক্ষসের ন্যায় প্রজালোকের দুঃখ সমুৎ্পাদন 
এবং দন্থ্যর ন্যায় পৃথিবীদোহন করিয়াছ; অতএব তোমার 
রাজা ও ভূপতি নাম পরিভ্রষ্ট হইয়াছে । আর তুমি মনুষ। 
হইয়া, মনুষ্যহত্যা, মনুষ্য ীড়ন, মনুষ্যলুণ্ঠন ও মনুষ্য দুষণ 

করিয়াছ এবং পশুর ন্যায় যুক্তিজ্ঞান বিরহিত হইয়া, আত্ম- 
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দ্রোঁহে প্রবৃন্ত হইয়াছ; এইজন্য তোমার মনুষ্যপদ ব 

মনুষ্যনামও নিঃস্ত্ব হইয়াছে। যে র্যক্তি মনুষ্য হইয়া 
মনুষ্যগণের বিরুদ্ধমার্গে অভ্যু্থান বা বিদ্রোহ সম্পাদন 
করে, তাহার আবার মনুষ্যত্ব কি? সংসারে মনুষ্য ব্যতি- 

রেকে আর কোন প্রাণঠীরই এরূপ স্থঘটিত ব| স্বনিয়ত হস্ত 
নাই। এইরূপ হইবার অভিপ্রায় কি? যে ব্যক্তি তাহা 
পর্ধযালোচন! না করিয়া, কেবল শোপিতপাঁতে ইহা। দূষিত 
করে, তাহার সেই হস্ত হস্ত নহে, পশুপদ বলিয়া, পরি- 

গণিত হইয়! থাকে । এই পৃথিবী শুদ্ধ একজনের ভোগ- 
বামন! চরিতার্থ করিবার জন্য পরিকল্পিত হয় নাই। অথবা 
শুদ্ধ মনুষ্যজাতিই ইহাঁর ভোগ করিবে বলিয়াও স্থষ্ট হয় 

নাই। তাহা হইলে, ইহার এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বেশ বিন্যাস 
বা নানাজাতির ভোগোপযোগী নানাবিধ বস্তজাত কল্পিত 
হইত না। পিতামহ শুদ্ধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াই 
ক্ষান্ত হয়েন নাই । তিনি তাহার ন্যায় অন্যান্য বিবিধ জীবের 
রচন! করিয়াছেন। অতএব মনুষ্য কিরূপ শুদ্ধ আপনারই 

বত্বপ্রখ্যাপন করিতে পারে ? বিশেষতঃ, প্রজাপতি ব্রহ্মা 

অগ্রে মনুষ্যাদি প্রজালোকের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহার 
পর পৃথিবীপতি রাজার কল্পনা করিয়াছেন। প্রজ। ন! 

থাকিলে, রাজপদ কিন্ধপে সিদ্ধ হইতে পারে ? যাহা হউক, 
তোমার পাপ অনেক দুর প্ররূঢ় হইয়াছে; এক্ষণে আর 
উপদেশ দিবার অবনর নাই। তোমার মতিও নিতান্ত 

স্থিতিস্থাপক হুইয়াছে। উহা পুনরায় আপনার আবিষ্কৃত 
পাঁপপথে প্রত্যার্ হইতে,.পারে । অতএব ইহার নিরাকরণ 
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এবং আর কে ত্বদীয় দৃষ্টান্তের অনুমারী না হয়, তদনুরূপ 
অনুষ্ঠান করাই অধুনা কর্তব্য হইয়াছে । শাপ দান করিয়া, 
তপস্তার হানি করা বিধেয় নহে। কিন্তু তুমি মুর্তিমান্ 
অন্তরায়র্ূপে জীবিত থাকিতে, তপঃসমৃদ্ধির মস্ভাবনা নাই। 
পিতামহ স্বয়ং বলিয়াছেন, যথেচ্ছাচার বরপতি সংক্রামক 

ক্লেগম্বরূপ ; যেরূপ সংক্রামক রোগ প্রাছুভূত হইলে দেশের 
স্বাস্থ্য বিদূরিত হইয়। যায়,মেইরূপ যথেচ্ছাচার রাজার রাঁজো 

কোন প্রকার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। বলিতে কিরূপ 

রাজার রাজ্য প্রতণ্ত মরুভূমির ন্যায়.অনুর্বরর উষরভূমির ন্যায়, 

সর্বদাই যেন প্রস্থলিত ও দগ্ধ হইতেছে । উহাতে ধর্ম, জ্ঞান, 
সত্য শাস্তি ও তপস্থাতৃণের ন্যায় ভন্ম হইয়াযায় এবং লোকের 

ধন, সম্পত্তি শস্তাদিও কোনরূপে সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে 

না । ফলত?, যে লক্ষী ক্গীরোদসাগর, কমলকানন,নারায়ণবন্ষ 
ও গোলক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্থানপরম্পরায় সর্ধবদাই অধি- 

ষ্টান করেন; যে সরস্বতী পিতামহবদন, বেদগর্ভ, সাধুর 

জিহ্বা ও বীণ। বেণুর ঝস্কার মধ্যে প্রতিনিয়ত বিরাঁজমান 

হয়েন ; অথবা যে মমৃদ্ধি ধর্্মালয়, তপস্থীর কুটির, আত্ম- 

বানের সংসর্গ ও নরলতার, মন্দির প্রভৃতি প্রশস্ত স্থানসমূহ 

অনুক্ষণ অধিষ্ঠান করে) সেই লক্ষী, সেই সরস্বতী, সেই 

সমৃদ্ধি কখন তাদুশ ছুরাচার রাজার গাপময় দগ্ধ রাজ্যে বাস 

করিতে সম্মত হয়েন না। মহীতআ্মীগণ এইজন্যই নরকের 

ন্যায়, শ্বশানের ন্যায়, পুরীষহ্রদের ন্যায়, উহার পরিহার 

করিয়| থাকেন। অথবা, তোমাকে আর উপদেশ দিবার 

আবশ্বক নাই। যাহার কর্ণ আছে, চক্ষু আছে, মন আছে, 
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বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই উপদেশের পাত্র। তোমার 
ইহার কিছুই নাই। অধিকস্তূং তুমি ইতিপূর্বরেই মৃত ও 
নিজাঁব হইয়াছ। মনীষিগণ বলিয়া! থাকেন, সদাচার ও 
সদসৎ পরিদেবনাই মনুষ্যের জীবন । মনুষ্য যতদিন হিতা- 
ছিত জ্ঞানের বশবর্তী হইয়া, সপথের অনুসরণ করে, তত- 

দিনই জীবিত। যে ব্যক্তি তাহাতে ববিত বা নিরক্, 

সেই মৃত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । কারণ, এই 
পরিবর্তনশীল সংসারে কেহই অমর নহে ; মৃতু পর্যায়ক্রমে 

সকলকেই আক্রমণ করে। তন্মধ্যে ধাহারা কৃতসত্য বা 
কৃতজ্ঞান, তাহারাই জিতমৃত্যু ও জিতজম্মা বলিয়া, অভি- 
হিত হয়েন। তোমার ইহার কিছুই নাই । তুমি যাঁব- 
জীবন লোকের অনিষ্$ ও বিদ্রোহ অনুষ্ঠান করিয়াছ । 
এবং জ্ঞানসত্বেও জ্ঞানের উপদেশ কোন মতেই শ্রী বা 

গণন! কর নাই ॥ অতএব স্বয়ংই মৃত ও নিজাব হইয়াছ | 

উপ্তক্ষেত্রে পুনরায় বীজ বপন করিলে, যেরূপ ফললাভের 

আশা নাই, সেইরূপ মৃতব্যক্তিকেও উপদেশ দিলে, কোন 

প্রকার ফলোৎপত্তি হয় না। অতএব, তুমি যেরূপ সিংহ- 

ব্যাস্রাদি শ্বাপদের ন্যায় সর্বদা লোকহিংসায় যাপন করিয়াছ, 

সেইরূপ ব্যাত্রযোনি প্রাপ্ত হইবে এবং গ্রতিদিন দন্ধ্যাকালে 

্য়মুপাগত প্রাণী ভক্ষণ করিয়! কথঞ্চিৎ জীবন'ধাঁরণ করিবে। 

অজগর যেরূপ শক্রশরীরে . দংশনপুর্ববক. ' জ্বলন্ত 

হলাহল-নিগীরিত করিয়া, বেগে পলায়ন করে, তদ্রপ মহা- 
৩পা! চ্যবন ছুমার বাগ্বজজ প্রয়োগ করিয়া, দ্রুতপদে 

প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন,। মৃহাবল চিত্রপৃষ্ৰ- 
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লিকার ন্যাঁয় ধীর ও স্তিমিত নয়নে এতক্ষণ মহধির অস্ভৃতীয়- 
মাঁন উপদেশ কথা শবণ রুরিতেছিলেন | মনে মনে তাহার 

প্রতি পিতৃভক্তি ও ঈশরপ্রেম কে যেন সহসা সমুদিত 

করিয়াছিল । অথবা), আসন্নকাঁলে মনুষ্যমাত্রেরই বিপরীত 

বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে । মহাবল এতদিন প্রচণ্ড. ভীষণ, 
উদরগ্রদুরূত্তি ও পরম অশান্ত ছিলেন ; অদ্য কালের সানিধ্য- 

বশতঃ শান্ত, মৃদু, সরল, কোমল ও স্িপ্ধস্বরূপ ধারণ করি- 

লেন। তাহার মন, বুদ্ধি ও আত্মা যেন নবীভূত হইল। 

তিনি একবারও ভাঁবেন নাই যে, তাঁদৃশ সৌম্যমু্তি ক্ষমাপর 

মহত্ির অস্কৃতকুন্তায়মান বদনবিবর হইতে, বিনামেঘে বজ্ঞ- 

পাতের ন্যায়, ঈদৃশ স্থবিষম হলাহলভার সহসা নিগীরিত 

হইবে। অতএব শৃবণমাত্র অতিমান্র ভীত ও আকাশ 

হইতে ধের পতিত হইলেন । তীহাঁর শোণিতপ্রবাহ বেগে 

উচ্ছলিত হইয়া, মস্তকের শিখরদেশে আঘাত করিল। 

তাহাতে তিনি প্রতিহতের ন্যায়, ঘুর্ণায়মান হুইয়! ধরাতলে 

পতনোন্মুখ হইলেন। অনন্তর অতিকষ্টে বেগদংবরণ 
করিয়া, কথঞ্চিৎ আত্মাকে মংঘত করিলেন এবং দ্রুতপদ- 

সঞ্চারে বর্ধাকালীন সমুচ্ছ সিত প্রবাহের ন্যায়, পর্ববতসদৃশ 

মহীভাগ মহধির সম্মখদেশে সমাগত হইলেন। একবার 

ভাঁবিলেন, বিমারিত বাহুযুগলে তীহীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া 

অনুনয় করেন ; আরবার ভাবিলেন, ছুরপনেয় কলঙ্কপঞ্জে 

আত্মা কলুষিত ও গুরুতর পাপভারে দেহ মলিন হইয়াছে । 

পবিভ্রন্বরূপ মহধিকে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারেন৷ এক- 

বার ভাবিলেন, মহরি নবন্থাবত? ক্ষমা ও সাক্ষীৎ শান্তির 
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আশুয় ) অনুগ্রহপূর্ববক শাপপ্রত্যাহরণ কর! অনন্তব নহে । 
বারবার 'ভাবিলেন, আমি যেরূপ পাপাত্বা, তাঁছু্তে কোন- 
রূপেই ক্ষমার ষোগ্যপান্ত্র নহি। এইরূপ উপায় ও অপায় 
চিন্তা করিয়া, তীয় অন্তঃকরণ পর্বতমধ্যপ্রতিহত জল- 
প্রবাহের ন্যায়,বিষম অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিল এবং আধর্তৃ- 
পতিত তৃণগুচ্ছের ন্ায় বারংবার ঘূর্ণায়মান হইয়া, মগ্র ও 
উন্মগ্ন হইতে লাগিল সমুদায় দিক্ শূন্য ও সমস্ত সংসার 
জীর্ণ অরণ্যের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল । ভাঁবিলেন, আমি 
কি হতভাগ্য । খধষিগণ ধর্মের সাক্ষাৎ প্রবিত্রমূক্তি ও স্বয়ং 
ঈশ্বরের অংশ। পিতামহ ব্রহ্মা প্রজালোকে সত্য, শাস্তি, 
হ্যায়, ক্ষমা; করুণা ও আজ্জব প্রভৃতির স্থাপন ও বর্দন সমা- 
ধানজন্য যে মহাত্ব'গণের স্ষ্ট্ি করিয়াছেন, খষিগণ তীহী- 
দের মধ্যে প্রধান ও মূলশাঁলী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। 
তাহারা তপশ্চরণ করেন, ধর্মের অনুষ্ঠান করেন সত্যের 
পর্যালোচনা করেন, শান্তির পরিচর্যা করেন, এইজন্য 
পৃথিবী সূর্য্যের উদয়াস্তরূপ আত্মচিহ ধারণ করিতেছেন, 
এইজন্য বাঁয়ু প্রবাহিত, জলধর যথাকালে বধিত, অগ্নি গ্রশ্থ- 
লিত ও গ্রহণ নিয়মানুপারে সমুদিত হইতেছে । ফলত, 
ধর্ম ও ধর্ঘ্ানুগত সত্যই সংসারের জীবন। সূর্ধ্য এই ধর্মের 
আলোক ও চন্দ্র এই সত্যের সমুজ্জল জ্যোতিঃ এবং বায়ু 
এই ধর্ের হিল্লোল ও জল এই সত্যের দ্রবময় ভাব । এই- 
বূপে ঈশ্বরের পবিভ্রমূর্িষ্বরূপ সত্য ও ধর্শে সমস্ত সংসার 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । দি সত্য ও ধর্ম না থাকিতেন, তবে 
কেই বা পৃথিবী ধারণ এবং কেই বা! তাহার পোষণ 

৮৭ 
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করিতেন। মিথ্যা অন্ধকাঁরময় এবং অধশর্ম নিজীব জড়ম্বব্ূপ, 
তদ্দারা ক্নন পুথিবীর প্রকাশ বা উদয় প্মাহিত হইতে 
পারে না। সৃষ্টির পূর্বেব এই সংসার মিথ্যারূপ অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন ছিল এবং কাঁলাবসাঁনে প্রলয়রূপ অধর্্মবেগে লীন 

হইয়া! থাকে । চরাচরনিয়ন্তা ভগবান্ বিধাতা আপনার 
মুখছ্যুতিস্বরূপ ত্য ও ধর্ম প্রচারপূর্বক সেই অন্ধকাররাশি 
নিরাঁকরণ করিয়া,প্রলয়গর্ভনিহিত সংসারের পুনরুদ্ধার সাধন 

করেন। এইরূপে সত্য ও ধর্মের মাহাত্য লোকমধ্যে 
স্ববিশ্ুত হইয়াছে । খষিগণ সেই সত্য ও ধর্মের প্রতি- 

পালয়িতা এবং সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা। লোকমধ্যে সত্য ও 

ধর্মের ঈদৃশ যৌগপদিক সমন্বয় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। 
এইজন্য দেবগণ ও তপোধনগণের দর্শনলাভে অভিলাষা 

হয়েন এবং তীহাদের সাক্ষাৎকারে দেবজন্ম সার্থক বিবে- 

চনা করেন। হায়, আমি কি হতভাগ্য ! ঈদৃশ সর্ববজন- 

কামনীয় ছুর্লভদর্শন তপোধনের সম্মুখীন হইতেও সঙ্গুচিত 
ও পদদ্বয় স্পর্শ করিতেও ভীত হইতেছি। বুঝিলাম, 
যাহার! পাপের পরিচর্য্যা করিয়া, আত্মজীবন দুষিত করে; 

তাহাদের ভাগ্যে অম্বতও বিমরূপে পরিণত হইয়! থাকে। 
এইজন্য তাহীর৷ শান্তির স্থবিমন্নস্বরূপ দর্শন করিলেও, ভীত 

ও শ্রিয়মাণ হয়। চক্ষুর দোষ সমৃৎ্পন হইলে,যেরূপ দিবা- 

করকিরণ কোনমতেই সহা হয় না; সেইরূপ অধর্মবিকারে 

অভিভূত হইলে,সত্যের জ্যোতিঃ ভয়াবহ স্থথময় হইয়া থাকে 

মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বরর্ধের দাস, পাপ ও পরিতাপ এই স্বার্থের 
কিন্কার। ফাঁহারা পাপী ও পরিতীপী, তাঁহারা কখন সত্য ও 
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শান্তির সম্মুখীন হইতে পারে না। যেরূপ স্বতাক্ত চীবর 

পরিধান করিয়া্টীঅগিকৃঞ্চের সমীপন্থ হইলে, অধিকতর উক্মা 
অনুভূত হয়, সেইরূপ পাপে মলিনদেহ দুদ্ধত পুরুষ 
মত্যের অভিযুখীন হইলে, তাহার তেজে দগ্ধ হইয়া যায়। 
আমি চিরকাল কায়মনে পাঁপের অনুষ্ঠান ও সর্ববথা সর্বর- 
প্রযত্তে অধন্মের উপানন। করিয়াছি এবং নউমতি দুরাচাঁর- 
গণের ছুর্ধান্বণার বশীভূত হইয়। ছুর্দম ইক্সিয়গণের পরিচর্যায় 
সমস্ত জীবন যাগন করিয়াছি। আমার অপরাধের সীম! 

নাই ;) দোষরাঁশির ইয়তা! নাই এবং কলঙ্কের পার নাই। 
যাহারা আমার ন্যায় এইরূপ দূষিতকৃত্ত, তাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেই 
ঈদৃশ শান্তম্বরূপ মহাত্ম।গণের দর্শনমাত্র ভীত ও ঘ্রিয়মাণ 
হইয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা পাপের ও অধর্মের আর কি দণ্ড 

হইতে পারে? এ বিষয়ে মঙ্গলবিধাতা পরমাত্মার অণুমান্ত্র 
ক্রটি লক্ষিত হয় না । তিনি মনুষ্যকে অমৃতময় আত্মা প্রদান 
করিয়া, আপনার ছায়ার বিনিম্নমীণ করিয়াছেন । মনুষ্য 

আপনার দৌষেই আপনি অনর্থক ক্লেশরাশি সহ করে। সে 

আত্মার অনভিপ্রেত, পরমাত্্ার অননুমোদিত, স্থষ্টির অনভী- 
প্লিত ও প্রকৃতির অবাঞ্ছিত কল্পিত স্বার্থের পরতন্ত্র হইয়া, 
মিথ্যা জ্ঞান ও বৃথা যুক্তির অনুসরণপুর্বরক অন্ধের ন্যায়, 

. উন্মন্তের ন্যায়, বিষদুষিতের ন্যায়, আপনার সখ আপনিই 
বিনষ্ট করিয়া থাকে । পেচক যেরূপ অন্ধকারে ই.দেখিতে 

পায়, সেইরূপ মনুষ্যের বুদ্ধি স্বার্ঘবিষ বিদুষিত অতি মলিন 
কার্যেই ্্ক,রিত হইয়া থাকে। স্বার্থরূপ দুর্কৃন্ত পিশাচ 
একবার যাহাকে আরুমণ করে, দৃষ্টির দোষ না ঘটিলেও, 



৯১ (যাগ্ভারত। 

সে ব্যক্তি অন্ধ হুইয়া থাকে ; মদ্দির। পান ন| করিলেও, মন্ত 

হইয়া! থাকে ? জ্ঞানের বিপর্যয় না হইলেন্তী বাতুল হইয়া 
থাকে ; বিষ দুষিত না হইলেও,অজ্ঞান হইয়া থাকে ; গ্রহা- 
বিষ্ট না হইলেও মুচ্ছিত হইয়া থাকে, বিকারগ্রস্ত না হই- 
লেও প্রলাপসমন্ত প্রয়োগ করিয়া থাকে; আসননমৃত্যু না 

হইলেও, ব্যক্তিজ্ঞীনে অসমর্থ হইয়া থাকে এবং ছুর্দৈব ন! 

হইলেও হতবুদ্ধি ও হতশক্তি হইয়। থাকে । হায়, স্বার্থের 

কি মারণী শক্তি! আমি অখণ্ড মেদিনীর অদ্বিতীয় অধিপতি। 

দিবাকরও আমার তেজঃপ্রতাঁপে ভীত ও সন্কুচিত হয়েন; 

আমার ধনুষটস্কারে সমুদ্রেরও গর্জন তিরক্কত হয় ; বাঁণানলে 

বজ্ায়িরও প্রভীব মন্দীভূত হয় এবং শীসনবলে দণ্ডুগতিরও 

দণ্ডভয় সমুদিত হয়| ব্রিভূবনে একবীর বলিয়া সকলেই 

আঁমায় ভয় করিয়া থাকে। স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমার 

তেজোগব্বা মদোদ্ধত অকুতোভয় প্রাণ পরিণামে এইব্ূপ 

দুনিবার বিপর্ধ্য়গ্রস্ত হইবে ; মনেও কল্পনা করি নাই এরূপ 

সামান্যসূত্রে আমার তাদৃশী অসামান্য শক্তির ঈদৃশ বিপরি- 

ণাম সংঘটিত হইবে । আঁমি তখনও যেরূপ, এখনও সেই- 

রূপ চক্রবর্তী সন্্রাট। বিধাঁতা লামার রাজ্য, কোষ, সৎ, 

অমাত্য সৈন্যসামন্ত, গজ বাজী কিছুরই অভাব রাখেন নাই, 

এখনও কিছুরই বিনাশ করেন নাই। এখনও বিপক্ষগণ 

আমীরে দর্শন করিলে, ভয়ে কম্পমীন হয়। আমি ভ্রমেও 

কল্পন' করি নাই; বিধাতা অন্যহস্তে আমারে মংহার করি- 

বেন। অথবা মৃত্যু আমার নিকটবর্তী হইবে। কিন্ত 

কি পরিতাঁপ ! একজন বনবানীর বাক্যমাত্রে বিনষ্ট হই 
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লাঁম ! বিধাতা, তুমি মনুষ্যকে কি ছুর্ধবল করিয়াছ ! অথবা 
তোমার দোষ কী তোমার নিয়মই এইরূপ । সামান্য 

কারণে অনামান্য ঘটন। সমুখিত হয় আবার অপামান্য কারণে 

সামান্য ঘটনা সম্পাদিত করে। যেরূপ অতিমাত্র ক্ষুদ্র, 
বীজ হইতে অতিমাত্র প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ 
আবার প্রকাণ্ড বৃক্ষেই ক্ষুপ্রবীজের অধিক স্থষ্টি দেখিতে 
পাওয়। যায়। বুঝিলাম, স্বার্থলন্ধ ধনগৌরব, ধনগৌরবলব্ধ 
পদমর্ধ্যাদা, পদমর্ধ্যাদালন্ধ অজ্ঞানমদ এবং অজ্ঞানযদলব 

আত্মগরিমা সংসারে কোন কাধ্যকর নহে এবং আঁত্মগরিমা- 

লব্ধ পরড্রোহ, পরদ্রোহলব্ধ ঈশ্বরদ্ধেষ, ঈশ্বরদ্বেষলব্ধ মোহ 
মৃত্যু এবং মোহমৃত্যুলব্ধ নরকবানও হুর্লভ নহে। মনুষ্য! ' 
তুমি কি অন্ধ! তোঁমার অন্ধতা কি প্রলয়ঙ্করী! তোমার 
প্রলয় কি স্বভাবসিদ্ধ ? তোমার স্বভাব কি অসৌভাগ্যময় ? 
তোমার অসৌভাগ্য কি নিত্যসিদ্ধ ও অবশ্যন্তাবী ? তুমি 
প্রতি দিন, প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদে এই সকল, 
প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়াঁও, প্রতিনিবৃত্ত নহ; প্রতিনিয়ত 

প্রবল স্বার্থপিপামার পরতন্ত্র হইয়া, পরমার্থপথে পদমাত্র 
পরিচালন করিতেও পরাজ্মখ হইয়া থাক এবং পরিণাম- 
পদবী পরিক্ষরণপূর্ববক পরম পদার্থ মোক্ষপদপ্রাপ্তি প্রত্যা- 
শারও পরবশ নহ। যাহাহউক, তুমি আপনারে বলবান্ 
ভাবিয়া, ছুর্বলের উপরি অত্যাচার কর, প্রভু ভাবিয়া পর- 
কী স্বত্বলোপে অনায়াসেই পদক্ষেপ কর, কর্তা ভাবিয়' 
অশ্যদীয় কর্তৃত্ব নাশের চেষ্টা কর; স্বাধীন ভাবিয়া সহ- 
জীবী জীবগণের স্বভাবদপ্ত স্বাধীনত। রত্ব হরণ করিতে আভি- 
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লাষ কর। অথবা, অন্য যাহা। ইচ্ছা, তাহাই কর; কিন্ত 
ভ্রমেও ভাবিও না, তোমার স্বার্থবিল সিষ্ি্ধকপোলকন্িং 
এই নকল উর্শিবিকারের ওষধ নাই। বিধাতা সঘৈদ্োর 
ন্যায়, স্বার্থরোগের চিকিৎসা করেন এবং বিষবৈদ্যের ন্যায় 

পাঁপরোগে প্রশমন করেন । রোগ, শোক, পরিতাপ,বধঃবন্ধম 

ভয় এই সকল তীহাঁর প্রকৃউ ওষধ। ফাঁহারা শান্ত, স্থশীল € 

পরগ্োহ বিরত, তীহারা কেবল অম্বতরাশি পান করিয়া 

থাকে । যাহারা ইহার বিপরীত ও স্বার্থের বশীভূত, তাহা 
দ্িগকে এ সকল .কটু তিক্ত বিস্বাদ ওযধ পান করিতে 
হয়। বিধাতা, পিতার নায়, খণ্ড লড্চকাদির প্রলোভ 

প্রদর্শন পূর্বক এই অরুচিকর ওঁষধ ব্যবস্থা করেন না। 
ইহারা স্বয়ং জুন্তমীণ হইয়া, ধরূপ রুগ্ন মন্তুষ্যের শরীর মধে 
বলপূর্ববক প্রবেশ করিয়া থাকে । ছুূর্ববল মনুষ্যের দুর্বল 

ইচ্ছ। তাহার বিগ্বকারিণী হইতে পারে নাঁ। অগ্নিতে হস্ত 
ক্ষেপ করিলে তাহা পুড়িয়া যায়, আমস্বরে শীতলক্তিয়া 

করিলে, বিকার গ্রস্ত হইতে হয়, উচ্চ হইতে পতিত হইলে, 
হস্তপদ ভগ্ন হইয়া যায় এবং অতিমাঁত্র তাঁপ প্রয়োগে অতিমা 

হত বস্তৃও বিম্ষপরিত হয়।সেইরূপ পাপে রত হইলে ছুঃখ 

সন্তাঁপে দগ্ধ হইতে হয়, অধর্মে প্রবৃত্ত হইলে, সানিপাতিব 

অবস্থা উপস্থিত হয়, স্বার্থলোভের পরতন্ত্র হইলে পরিণামে 

আশ! ও আশ্বাসতঙ্গজনিত দারুণ বেদনা সম্থ করিতে হয় 

ছুরাকাজ্ষার সেবা করিলে, ছুঃখ ও পরিতাঁপ বিপারিং 

হইয়। থাকে । এই সকল নিয়ম স্বতাবসিদ্ধ। বিধাত 

প্রকৃতিরূপ বিশাল গ্রন্থে লৌকিক ঘটনারূপ বিচিত্র বরণ 
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মালায় এ সকল নিয়ম স্থম্প্ট লিখিয়! রাঁখিয়াছেন এবং 
ধারণা ও অবধানরীত প্রদান করিয়া,ব্যক্তিমাত্রকেই তাহার 
উপযোগী করিয়াছেন। তিনি যেরূপ মনুষ্যের গ্থায় সূহস্তে 
দণ্ড দান করেন না, সেইরূপ মনুষ্যের ন্যায়, তাহার নিক্রম 
মস্ত কখন পরিবন্তিত হয় না। উহ! সকল কাঁলে সকল 
দেশে সকল অবস্থাতেই সমান ও অখণ্ডিতরূপে নিত্য 
বিরাজমান । মনুষ্য আকাশে পাতালে সূর্গে পৃথিবীতে 
যেখানেই থাকুক অথবা ধনী, দরিদ্র, সাধু, অসাধু যাহাই 
হউক, কোনক্রমে ততসমস্ত অতিক্রম বা আবর্তন করিতে 
পারে না । পে, যেমাত্র তাহার মর্ধ্যাদাভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, 
সেইমান্র আপন। আপনি ধূত ও দণ্ডিত হইয়! থাকে । 
তাহার আত্মাই তাহাকে ধরাইয়। দেয় ও সমুচিত শাস্তি 
প্রদান করে। এইজন্য সে অন্ধকারে, গহ্বরে, প্রান্তরে বা 
স্কট স্থলেও অবস্থান পূর্ধবক রাজনিয়ম বা রাজদগাঁদির 
ন্যায়, তত নিয়ম বা তত্তৎ দণ্ড অতিক্রম করিয়া কোন- 
মতেই পারপ্রাপ্ত হইতে পারে না। আমি লোকালয়ে 
থাঁকয়া, অনবরত তৎসমস্ত লংঘন করিয়াছি, তজ্জন্য 
লোকের অনুরাগরূপ স্বিমল শান্তিস্খ কোনকালেই 
সম্ভোগ করিতে সক্ষম হই নাই। অবশেষে এই বিজন 
মরণ্যপ্রান্তরে আসিয়া, যেমাত্র তাহার অতিক্রম করিলাম, 
তৎক্ষণাৎ ছুরপনেয় দণ্ডে পতিত হইলাম । যাহারা আমার 
যায় চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ খাকিতেও বধির ও মন 
বাকিতেও অনবহিত হইয়া, স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষে ইচ্ছ। 
কিয়া, বিধাতৃবিহিত অপরিবর্ত ও অপরিহীর্ধ্য নিয়তির এই 
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প্রকারে অতিগযন করে.তাহারা সহায় ও দাধন থাঁকিতেও 

আমার ন্যাঁয়পরিণামে এইপ্রকার বিষীশায় পতিত ও 

অনুতপ্ত হইয়া থাকে । সর্বথা আমি যার পর নাই হত, 

ভাগ্য ও যার পর নাই বিড়ম্বিত। আমার মনুষ্যদেহ ও 

মনুষ্যজীবন নামমাত্র ; রাজপদ ও রাঁজগৌরব আড়ম্বরমাত্র। 

বীর নাম ও বীর খ্যান্তি কল্পনামান্র এবং তেজৌগর্বব € 

তেজঃপ্রতাপ ছাঁয়ানাত্র। বলিতে কি, আমার বিপত্তি 

লাভ ও বিজয় হানিই সত্যমাত্র । অথবা, স্বার্থপর কুটিল 

মানবমাত্রেই আমার ন্যায় এইরূপ হতভাগ্য ও এইর” 

বিড়ম্িত। যাহারা ইচ্ছা করিয়া, আপনার শান্তি দু 

নিক্ষিপ্ত ও বিপদ নিকটে আহ্বান করে, স্য়ং পিতামহ€ 

তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নছেন। আমি চক্ষু পাই 
যাছি, কিন্তু সর্ববদ1 পাপবস্তৃই দর্শন করিয়াছি, কর্ণ পাই, 

যাছি, পাপকথাই শুবণ করিয়াছি; হস্ত পাইয়াছি, পাপ. 

কার্ধ্যই অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি পাইয়াছি: 

কিন্তু সর্বরদাই পাঁপবিষয়ই পর্যযালোচন। করিয়াছি । এক. 

মাত্র স্বার্থ ই আমার পরমার্থ সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া) তভতৎ 

পাপে প্রবর্তিত করিয়াছে । মনুষ্য! তুমি সাবধান | কদা? 

্বার্থলোভে এই সকলের বিসর্জন করিও না। অদৃষ! 

তুমি কি ছুর্পলিত! কাল! তুমি কি কুটিল ! দৈব! তু 

কি নির্দয় ! অথবা! তোমাদের প্রতুত্ব ও প্রতারণাবিস্তার মনু 

ফ্যের উপরি এইরূপ। তবে কেন নির্বোধ ও হতভাগ্য 

মানব আপনাকে প্রদ্তু বলিয়া অভিমান করে, রাজা বলিয় 

গর্বব করে; শান্তা ও নিয়ন্তা বলিয়! শ্লাঘা করে এবং কর্ড 
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ও বিধাতা বলিয়া আত্মগৌরব প্রখ্যাপন করে ? তবে কেন 
শত ও অভিভূত কইয়া, সংসারে নিজম্ববোধ স্থাপন করে ? 

মতায় জড়ীভূত $ হতজ্ঞান হইয়া, আকাশকুস্থম ইন্দ্রজাল, 

ন্র্ধনগর ও ছায়। প্রভৃতিতেও বস্ত্রজ্কানে আসক্ত হয়, 

তবে কেন অন্ধকারে আলোক ও আলোকে অন্ধকার কল্পন। 

রিয়া, অন্ধের ন্যায়, ইতস্ততঃ বৃথা পরিক্রমণ পূর্ববক ভ্রমণ 
করে? তবে কেন আকাশে বিচিত্র প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া, 

স্থখে হৃখের অন্বেষণ করে? তবে কেন পিপাসা শান্তির 

গভিলাষে মরীচিক! ধারণ করিতে ধাবমান হয়? 
রাঞ। ৮৮৮৭ সপ 

দ্ৰাত্রিংশ অধ্যায়। 
তপোবনমাহাম্া | 

দর সাগর তপোরাশি মহর্ষি যদি অনুগ্রহ পুর্ববক অপরাধ 

না করেন, তাহা হইলে. আমি আর লোকালয়ে মনুম্য- 

মাজে গমন করিব না। এই শান্তরসাস্পদ আশৃমপদে অবস্থান 
রিয়া জীবনের চরমসীম! অতিপাঁতিত করিব । এখানে 
নৃষ্যস্থবলভ স্বার্থের লেশ নাই, স্বার্থহ্বলত মিথ্যা জ্ঞানের 
চার নাই? মিথ্যা জ্ঞানের প্রচারস্লভ আত্মবোধের 

তৃত্ব নাই; আত্মবোধের প্রতৃত্বস্লত পাপরোগের প্রাচ্য 
ই, পাপরোগের প্রাুর্ধাস্থলভ অভিসম্পাতরূপ বিষম 
তার সম্ভাবনা নাই । এখানে প্রকৃতি, জননীর ন্যায়, সম- 
শবে সকলকেই আপনার নির্মল প্রদাদ বিতরখ করেন । 
বিণ ও ছুরিণীগণ সখ! ও সধীর ম্যায়, সরলতা ও মুগ্ধতা, 

৮৮ 
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শনহঞ।গ ও অনভিমাঁন শিক্ষা দেয়; তরু ও লতাগণ গুরু 

ওরুপত্রীর ন্যায়, সমুচ্ছাঁয় ও নম্রতা, প্টীমলতা ও মিগ্ধং 

আতিথেয়তা ও আশ্য়দাতৃত1 এবং পক্ষী ও পক্ষিণীগণ প 

স্পর প্রণয় ও বিঅরন্ত উপদেশ দিয় থাকে । এখানে স্ব 

ঝষিগণ, সহজ মিত্রের ন্যায়অকারণ বান্ধরের ন্যায় নিষ্বার্থ 

ও হিতৈধিতা, নিম্পৃহৃতা। ও নিলৌভিতা, দয়া ও অনুগ্রহ 

ফ্ষম। ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের শিক্ষাদান করেন 

এখানে বন্তুমতীর শুল্ক, শুন্য, তীব্র, কুটিল, অনুদাঁর ভ 
পক্ষিত হয় না। এখানে বিহ্ঙ্গমগণ প্রতিদিন প্রাতঃকা 

গাঁত্রোখানপূর্বক আনন্দস্বরে গান করিয়া, নির্মল চি 

দিবসের অভিনন্দন ও বিশ্ববিধাতার মহিম! কীর্তন করে 

কিন্তু স্বার্থপর কুটিল মনুষ্যের হতভাগ্যে সেরূপ ঘটিবা 
সম্ভাবনা নীই। সে বন্থুকার্্যকারণময়ী ব্যাপাঁরপরম্পরা 

অতিকষ্ে দিবাঁভগ যাপন করিয়া, আশ।| ও মানসভঙ্গজন 
দারুণ বেদনার আবির্ভাব বশত? রজনীতে শান্তিভখে নিডু! 

ভোগে বঞ্চিত হয়; এইজন্য প্রাতঃকালে গাত্রোথান কর 

তাহার সাধ্য নহে। সে আবার গাত্রোথানপুর্ববক দিবসে! 

কর্তব্য সকল চিন্ত। করিয়! ব্যাকুল হয় এবং পুর্বদিনে 
পরিশ্ম ও মনোরথহানি স্মরণ করিয়া, ব্যস্ত ও বিষণচি?ে 

বিধাতার প্রভাতস্থ্রির নিন্দা ও চির-রজনীর অভিনন? 

করে। তাহার অন্তরে যে ঘোর অনর্থময়ী স্বার্থপরতা,তিমির 

ময়ী যামিনীর ন্যায়, সর্বদা মঞ্চরণ করিতেছে, মে তাহা; 

বই প্রতিখলনে সমুদায় অন্ধকীর নিরীক্ষণ করে এবং কের্ধ 

অন্ধকাঁরেরই প্রার্থনা করিয়া থাকে । 
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বন্থুমতি ! তুমি ৫কন মনুষ্যমর়্ী হইয়।ছিলে ? মনুষ্য ! তুমি 
কেন চক্ষুবিশিষট ৪৮৪ ? চক্ষু! তুমি কেন পাঁপদৃষ্টি হই- 
মাছিলে? পাপ! তুমি কেন অবশ্যন্ভাবী হইয়াছিলে ? হায়, 
গৃথিবী কেন তপোবন হয় নাই ! অথবা ইহ! স্থির আদিতে 
তপোবন ছিল। তখন স্বার্থপর পরমার্থপরাজ্মথ মনুষ্যের সষ্টি 
হয নাই। স্থতরাং হিংসা দ্রেষ মাহসর্ধ্যের কথা | ছিল ন৷ 
গাপ তাগ শোক রোগের নামমাত্র ছিল না; জয়ার, 
গরদোহ, পরগ্লানি, আত্মগ্ররনির লেশমাত্র ছিল না । যে 
হবধি মনুষ্য ইহাতে পদার্পণ করিয়াছে, ঝটিক। বেগের 
মনুষ্থত ধুলিরাশির ন্যায়, পাপ, তাপ, ছুরদৃষ্ট তাহার সঙ্গে 
মর্গে সমাগত হইয়াছে; সেই অবধি পৃথিবীর স্থখসচ্ছন্দ 
গাকাশকুস্থমের ন্যায় অলীক ও ছায়ার ন্যায় নামমাত্র 
হইয়াছে | 

খা - 

ভ্ররগ্রিংশ অধ্যায় 
পাপের পবিণাম ও মহন্বেৰ লক্ষ 

শ্মতি কহিলেন. ধারাপতি মহাবল এইরূপ কখন দেব, 
কখন অদৃষ্ট, কখন বা আপনারেও ধিকৃকার' প্রদান, কখন 
ধামনুষ্যজাতির নিন্দা করিয়া, বারংবার বিলাপ ও পরি- 
তাপ করিতে লাগিলেন। তাহার শোকসাগর উদ্বেল ও 
না বিগলিত হইয়া, বাষ্প ও ঘর্মরূপে আুনর্গল বহি- 
গত হইতে লাগিল। তিনি শক্তির হ্রাস প্রযুক্ত নিতান্ত 
খবসন্ন ও মুমূর্, ভাবাপন্ন হুইলেন। অথব! পাপায্মাগণ 
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ঘ্বত[বত? দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়। থাকে | দুর্বল ও নিস্তেজ 

বস্তমাত্রেই স্বল্পমাত্র সন্তাপে বিগলিত হইয়া যায়। সুর 

কিরণ প্রবেশমাত্রেই হিমশিলা দ্রবীভূত হয়। এইরূপে 
ছুর্বল ও নিস্তেজ হইলে, মন যেরূপ তাপমাত্র সহ করিতে 

অক্ষম হয়, সেইরূপ শৈত্য ও সন্তাপের ন্যায়, অসহনীয় 

হইয়া থাকে । চন্দ্রকিরণ স্বভাবতঃ শীতল ; কিন্তু চন্দ্র 

কীন্তমণি তাহ! সছ করিতে সক্ষম নহে । এইজন্য ছুরা- 

আগণ সম্পদে, বিপদের ন্যায়, অধীর ও উন্মত হয়| এবং 

শান্তির স্বিমল জ্যোতিও অগ্নির ন্যায়, বোধ করে । ফলত; 

যেবস্ত যত নির্মল, ঘর্ষণ বা তাপ প্রাপ্ত হইলে, তাহার 

তেজ? ও উজ্জ্বলতা ততই প্রন্ফরিত হয়। কিন্ত মলিন 

বস্তু আর৪ মলিন হইয়া থাকে । শাণালীট মর্ণ বা. 

অগ্রিনিক্ষিপ্ত স্বর্ণ এবং তাপপ্রাপ্ত প্রস্তর এবিষয়ের দৃষ্টান্ত 

স্থল। এইজন্য মহাত্াগণ বিপদে ধীর ও সম্পদে ক্ষমাপৰ 

হয়েন। সূর্ধ্য মেঘোপরোধতিরক্কত হইয়া, আলোক 

বিকিরণ করেন। এইজন্য দুর্দিন প্রবল বা স্থায়ী হইতে 

পারে না। আলম্ত ও অকর্্ণ্যতাও পাপ। এইরূপ অলদ 

ও অকর্ধণ্য লোক বিপদের উপক্রমেই ভীত ও ব্যাকুল হই! 

উঠে। ফলত?, যাহারা ভয়ের স্বরূপ ও প্রভাব অবগত 

নহে, তাহার! ভয়ের কার্ধ্য করিতে সন্কুচিত হয় না। দেই 

রূপ, যাহারা সন্কুচিত নহে, তাহারা ভয়দর্শনমাত্রেই 

জিরমাণ % মৃচ্ছণপন্ন হয়। মনীষিগণ পাপী ও পুণ্যাত্বার 

এইপ্রকার প্রভেদ বিনির্দেশ করিয়াছেন! খাঁহার মণ 

মশৌভাগ্যে নবনীতের ন্যায় কোমল এবং অসৌতাগো 
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পাষাণের ন্যাঁয় কঠিন) এবং ম্বভ্যু ও অস্বত ধাঁছার বিপদ 
ও হর্ষ সমুৎপাদ্দিত করে না; ইষ্ট ও অনিষীপত্তি ধাহার 
অতিমান্্র স্থখ বা অতিমাত্র ছুঃখের কারণ হইতে পারে 
না; যিনি সাংসারিক লয়বিক্ষেপ ধীর ও শ্ীস্তভাবে অব- 

লোকন করনে, তিনিই প্রকৃত পুণ্যশীল মহাত্বা। অন- 
বরত সতপথে বিচরণ ও সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, 
বাহার আত্ম! স্পংযত ও মনঃ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে ; যিনি 

মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদ স্বভাবসিদ্ধ ভাবিয়া, তাহার পরিহরণে 

সর্বদাই যত্ববান্ হয়েন; সংসারের স্থখছুঃখ ও সম্পদ বিপদ 
তাহাকে কখন বিচলিত করিতে পারে না । তিনি আত্মীকে 

নীচ ও অনুন্নত ভাবিয়া.সবিশেষ মনোৌনিবেশসহকারে অন্তে- 

বামীর ন্যায়, প্রকৃতির উপাঁননা করিয়া, আপনার উৎকর্ষ- 

বিধান করেন। এই রূপে তিনি পর্বতের নিকট অচলতা 
ও তুঙ্গতা, সমুদ্রের নিকট প্রশস্ততা ও ভুরবগাহতা', সূর্ধ্যের 

নিকট তেজস্িতা ও প্রকাশিত, বায়ুর নিকট মৃদুতা' ও 

মর্বলোকের স্থথসেব্যতা, পৃথিবীর নিকট সর্ববংসহতা ও 
বিশ্বস্তরতা ;) আকাশের নিকট প্রশস্ততা ও সর্বলোকের 

অধিগম্যত ; অগ্নির নিকট ওজন্থিত। ও স্বলনশীলতা এবং 

ইহাদের নকলের নিকট লোকোপকারিতা ও লোকপুজ- 
নীয়তা শিক্ষা করিয়! খাকেন। স্থতরাং কি বিপদ, কি 
সম্পদকি বিষাদ, কি হর্ধ সকল কালে মকল অবস্থায় তিনি 

সমভাবে পদচালন। করেন । বৃক্ষলতাদি যেরূপ তাপপ্রাপ্ত 

ন! হইলে বদ্ধিত হয় না; সেইরূপ বিপদে ভীহাদের সাহস 
ও মহোত্সাহ বদ্ধিত হইয়া থাকে । তিনি দেখেন, জীবগণ 
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বাল্যে, শৈশবে, কৌমারে,যৌবনে,বাঁ্দক্যে এবং গর্ভাবস্থায়, 
ফলতঃ সকল সময়েই অহোরহ প্র/ণত্যাগ করিতেছে । মৃত্যু 
তাহাদিগকে জন্মের পূর্ব্বেই গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। অথচ 
বিশ্ববিধাত1 ত্হাদ্িগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অবশ্যই 
এই ক্ষণিক স্যষ্টির কোন মহৎ উদ্দেশ্য আঁছে। তিনি সেই 
মঙ্গলময় সাধু উদ্দেশ্যের মার্থক্য সাধন জন্য স্বত?; পরত; 

ঘত্ব করিয়া থাকেন । 

তিনি আরও দেখেন, মনুষ্য যদি এই উদ্দেশ্য 

সাধনে যত্ব না করিয়া, কেবল অনর্থময় স্বার্থনাধনেই 
ধাবমান হয়, তাহা হইলে, তাহার মনুষ্যত্ব আর কিরূগে 
রক্ষা পাইতে পারে ? তাহা হইলে, পশুপক্ষ্যাদি অপেক্ষা 

তাহার সর্বতৌোভূত অনুৎকর্ষই উপলক্ষিত হইয়া থাঁকে। 

কে না জন্মগ্রহণ করিয়া আহার করে, নিদ্রা যাঁয়, মলমৃত্র 

পরিত্যাগ করে এবং পুজোৎ্পাদন ব! ইন্দ্রিয় প্রীতি সম্পা- 
দনে আসক্ত হয়? এ বিষয়ে কীট পতঙ্গ প্রতৃতি ইতর 

প্রাণীরও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব মনুষ্য যদি এ 
সকল করিয়াই ক্ষান্ত হয়, অর্থাৎ কেবল আহার করে, নিদ্রা 

যায় এবং আহার ও নিপ্রাকেই পরমার্থ ভাবিয়া, তাহার 

সম্যকরূপ সাঁধনজন্য .নানাপ্রকার অমতপন্থা' বিস্তারিত 

করে, তাহা হইলে, সংসারে মনুষ্য বলিয়া, তাহার আর কি 

গৌরব হইতে পারে? পুণ্যশীল মহাপুরুষগণ এই সকল 
পর্ধ্যালোচন! করিয়াই। সর্ধথা পরমার্থপ্রদশিত বৈরাগ্য- 
যোগের অনুসরণ করিয়া থাকেন | তীহাঁরা সংসারে থাকি- 

য়াও সংসারস্থখে আসক্ত নহেন। যেরূপ পম্মাদি পত্রে মলি- 
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লাদি তরল্প বস্তু কদ্দাচ সংসক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ 

তিনিও সর্বথা অসম্পৃক্ত ও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়া, 
সংসারভোগে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি দেখেন, অদ্যই হউক, 
বর্শত পরেই হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে । 
হূর্ববল মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, এই নিয়মের অতিক্রম করে। 

তিনি এইপ্রকার পর্যালোচনা করিয়া, পুর্ব হইতেই এই 
অবশ্য-পরিহার্ধ্য প্রলয়ী সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। 

সর্পের নির্মোক যেরূপ স্বলিত ও বিগলিত হয়, সেইরূপ 
তাহার স্থবিশীল জ্ঞানদৃষ্টিতে এই সংসার স্মলিত ও বিগলিত 
বলিয়া স্থম্পঞ্ট প্রতিভাত হুয়। তিনি পাদপগণের বন্ধ্যত্ব 

আঙ্কুরোদ্গমন ও বহ্যত্বে পরিণমন অবলোকন করিয়া, 

স্বম্প$ অবগত হয়েন, সংসারের সমুদায়ই আয়াস ও ক্লেশ- 
ময়। এইজন্য তিনি পুজ্রদারাদিতে যাঁবৎ প্রয়োজন আসক্ত 
ও যত্তবান হয়েন। অথবা, অধিকতর ব্লেশ ও আয়াঁস 

অনুধাবন করিলে, তৎক্ষণাৎ ভূজঙ্গমবুত্তি অবলম্বন ও শান্তি- 

মার্গের অনুশীলন করেন । এইজন্য, মনুষ্যজীবদূষক সংসার- 

ভীষণ অনর্থময় স্বার্থ তাহাকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারে 

না। যদ্দিও তিনি এই দুর্বল মানব শরীরে কাহারও উপ- 

কার করিতে অসমর্থ হয়েন, কিন্তু ভ্রমে কাহারও অপকার 

অন্বেষণ বা পর্যযালোচন। করা মহাঁপাঁপ বলিয়া! বোঁধ করেন। 

নদিও ভীহারা সাক্ষাৎসম্ঘন্ধে উপকার করিতে অসমর্থ হয়ে, 

কিন্তু পরম্পরাসন্ন্ধে যে বিপুল মঙ্গল সম্পাদন করেন, 

তাহাতেই ভাহাদের লৌকোপকারিত। স্থসিদ্ধ হইয়া থাকে। 
তাহাদের অন্তরগৃহে বিধাতার সাক্ষাৎ পুরস্কারম্বন্ধপ নিশ্বাপ 
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আত্মানন্দ অহোৌরহ বিরাজমান হয়, সংসারে তাহার তুলন! 
নাই। তিনি তদ্বারা দেবলোক, ব্রহ্মলোক, খধিলোক 
অথবা গোলকবাীরও অধিকতর প্রতীয়মান হইয়া! থাকেন । 
এইজন্য মৃত্যু তীহাকে ভয়, শৌক তাহাকে বিভীষিকা ও 
ছুঃখ তাহাকে তর্জন। প্রদর্শন করিতে পারে না। এইজন্য 
হিংসা, দ্বেষ, অভিমান, অহঞ্কার ও প্রমাদ, তাহার সমীগস্থ 

হইতে পারে না; এইজন্য বিপদ তীহাকে বিভীষিত ও 

সম্পদ তাহাকে অধীরিত করিতে পারে না। এইজন্য 
তিনি,অগ্রি না হইলেও পাঁচক, সূর্ধ্য না৷ হইলেও লৌকপ্রকা- 
শক, চন্দ্র না হইলেও শীতদ্যুতি, পৃথিবী না হইলেও সর্ববসহ, 
বায়ু না হইলেও পবন, আকাশ ন1 হইলেও বিশ্বব্যাপী, ঈশ্বর 
না হইলেও ভুবনময়, নারায়ণ না হইলেও বাস্থদেব, দেবতা 

না হইলেও অমর ; ভূপতি না হইলেও রাজা, ধনী না হই- 
লেও সম্পন্ন, স্বন্দর না হইলেও লক্ষমীমান্, জল না হইলেও 

প্রবাহবান্ ও সাগর না হইলেও লাবণ্যশীল। তিনি মাতার 
ন্যায় স্নেহময় ও পিতার ন্যায় প্রীতিময় হইয়া, পুজ্রের ন্যায়, 
সংসারের অনুগমন করেন এবং দেবতার ন্যায় পুজ্যমীন 3 

ঈশ্বরের ন্যায় সর্বপ্রভূ হইয়া,সকলের স্থখসম্পা্ন ৪ আতি- 
মুখ্য বিতরণপুর্ববক জন্ম ও মৃত্যু জয় করিয়া থাঁকেন। 
কিন্তু পাপাত্মীর সম্পূর্ণ বিপরীত | তাহার অন্তঃকরণ নিবিড় 

অন্ধকারময়। এইজন্য সত্যের জ্যোতিঃ ও ধর্মের আলোক 

উহাতে বাস করিতে পারে না। লোকে যেরূপ অন্ধকার- 

ময় গভীর গহ্বর অবলোকন করিলে,সহসা ভীত ও পরাস্থ 
হয়, তদ্রুপ ন্যায় ও শান্তি ভীত ও উদ্দে্গিত হইয়া, পাপা- 
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ার মস্তঃকরণ দুরে পরিহার করে|. পেটক যেরূপ ্ - . 
কার অন্বেষণ, করে, পাপাত্বাও সেইরূপ মলিন, কা রে 

অনুসন্ধানে পবৃত হয়, তাহার মনঃ মেথাচ্ছিন আকাশের, 
নযায়।. তাহাতে দিবাকরকিরণের ন্যায়, (সংগ্ররৃতি প্র: প্র ১ 
রিতহয় না।. এইজন্য সে, যেন অন্ধকৃপে, গভীর গ্রে, 
চিরতিমিরসমাচ্ছন্ন পর্বতগুহায় অথবা! দিবাকরকিরণসম্পর্ক-. 

পরিশূন্য নিবিড় অরণ্যানীতে অবস্থিতি করে। যেরূপ 

মৃত্তিকা! কিংবা প্রন্তারে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়না. 

দেইরূপ পাঁপমলিন চিত্তে সৎক্রিয়ার আবির্ভাব হইতে 

পারে না। যেরূপ বংশ ও শাকোটক ছায়ায় মুক্তালতা 
বদ্ধিত হয় না, সেইরূপ পাপ প্রাছুভূত হইলে, মনুষ্যের 
মনোবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়! যায় এবং যেরূপ মরুস্থমিতে বৃক্ষ 
লতাদি বালুকারূপে পরিণত হুইয়া থাকে, সেইরূপ পাঁপা- 
বার জীবন সর্ব্থ| নীরস,কঠিন,অনুদার ও ভয়াবহ রূপে পর্য্য- 
বসিত হয়। শৃকরী যেরূপ বিষ্ঠাক্ষেত্রেরই অন্বেষণ করে, 
সেইরূপ হিংসা, হত্যা, পরজ্রোহ ও বিচিকীর্ধ। প্রভৃতি ছুল্প- 
বৃতি সমুদায় এরূপ মলিন চিত্ত আশুয় করিয়া! থাকে। মনুষ্য 
ফণিকম্বতাব, গলেইজন্য ক্ষণির বিষয়েই আসক্ত হয়। পাপ, 
যেরূপ ক্ষণধর্্না, এরূপ আর কিছুই নাই। এই পাপু,, 
পিশাচের ন্যায়, মায়াবীর ন্যায়, ক্ষণিক স্থখে প্রলোভিত 
করিয়া, অনায়াসেই মনুষ্যের ছুর্ববল চিত্ত হরণ করে| 

গার পপ স্পস্ট 
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| ব্রঙ্গনারদসংবাদ । 

ূর্ব্বে তন্দর্শী দেবা নারদ পরয় কৌতূহলী হইয়া,পিতা- | 

মহ্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,ভগবন্! মনুষ্য মংসারের শেষ 

হইবে বলিয়া, আপনি উদ্ভিদ্. খনিজ ওকির্ধ্যগ্গুণ লইয়া তাঁহার 

সৃষ্টি করিলেন । অথচ, তাহাকে বলবত্তা, স্থ লতা, দৃঢ়তা.ও 
উচ্টতীয় নিতান্ত অনুশকৃষ্ট করিলেন, ইহার অর্থ কি? 

পণুগণ নথায়ুধউদ্ভিদূগণ মূলায়ুধ ও খনিজগণ আত্মীয়ুধ; কিন্ত 

মনুষ্য সর্ব! নিরায়ুখ । সে'কি রূপে এই সকলের উপরি 

কর্তৃ করিবে? 

' পিতামহ কহিলেন, বস ! মনুষ্যকে যে জ্ঞান ও বুদ্ধি 

প্রদান করিয়াছি, তদ্বারাই সে সর্বদা স্থরক্ষিত হইবে। 

রি জ্ঞান ও বুদ্ধি অভেদ্য ধর্শনরূপে. সর্বত্র রক্ষা করিবে। 

বিশেষতঃ, তাহার সর্ববতোভাঁবে স্থিতিবিধীন জন্য সত্য ও 

ধর্মকে প্রেরণ করিলাম । এই মত্য ও ধর্ম তাহীর সর্ববাতি- 

শায়িনী শক্তি ও লৌকাতিশালী নিপুণতা সঞ্চীরিত করিবে। 

যে স্থলে জ্ঞান ও বুদ্ধি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে: দে 

স্থলেও সত্য ও ধর্ম অনায়াসে রক্ষা করিবে। মনুষ্য” এই 

সত্য ধর্ম বার! পশুপক্ষার্দির কথা দূরে . থাকুক, আমাকেও 

পরাজিত করিতে পারিবে এবং পরোক্ষ বিষয় নকলও প্রত্য- 
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ক্ষেরম্য।য় দর্শন রিয়া আপনার লোকাতীত অন্কুত, .বিদ্দার 
বল... সর্ববক্র; বিনারিত, করিবে । তিনি, আরও? রলিয়েন, 
ধের আলোকের, অভাব সদ্ধকার, মেইরূপ সত্য ও ধর্মে 
অপতা “মিখ্য। ও:পাঁপ্, বলিয়! বিখ্যাত হইবে ।; অতএর 

মত্যান ধর্ম, সর্বলোক্রপ্রকাশক হনির্দাল আলোক এবং 
মিথ্য!::ও, পাপ সর্বলোকপ্রতিচ্ছাদক নিবিড় অন্ধকাঁর- 

স্বরূপ |...ধেরপ আঁলোকে কার্ধ্যশক্তি প্রন্ষ মরা হয়, এরং 

অন্ধকারে লীন হুইয়। থাকে, তদ্রপ সত্য ও ধর্থে মনুষ্যের 
তেজঃশক্কি মর্ধথ বদ্ধিত হইবে এবং মিথা! ও পাপ সাহার 
নির্রণ করিবে। 

স্মৃতি কহিলেন, বস! দির বাক্য রে রি 
নছে। যাহার পাপে আসক্ত হয়, তাঁহার নিতান্ত নিস্তেজ 
ও দুর্ববল হুইয়া থাকে।, তাহাদের মানুষী-শক্তি।, সূর্য্য 
দয়ে অন্ধকারের ন্যায়, একবারেই তিরোহিত হুইয়! যায়। 
এইজন্য. মনীষিগণ পাপকে মুক্তিমান্ মৃত্যু ও ধর্মকে সাক্ষাৎ 
অন্থত বলিয়। নির্দেশ. করেন। যে ব্যক্তি পাপাত্ম!, €দ 
জীবন্মত এবং ধর্ম্মাত্বা জীবন্মুক্ত দেবতাস্বরূপ। ফলতঃ, 
মনঃ পাপমাত্রপরায়ণ হইলে, অন্ধকারনিলয়গুহার ন্যায়, 
কেবল ভয় ও পরিতাপের আশ্য় হইয়া থাকে । সর্পতে 
রজ্জুত্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতত্রম, রজতে শুক্তি- 
ভ্রম, অনত্যে সত্যভ্রম, মত্যে অসত্যভ্রম, অধন্মে, ধর্ম, 

ধর্মে অধর্দন্্রম, পাপাত্মার্ স্বতীবদিদ্ধ । ৫স্ এইফপ. ভ্রমের 
পরভন্ত্র ছইয়া) অবশেষে আপনার...ছোয়], দেখাজোও, 'তীত 

হয়.। রঙ! গাপ..যেরূপ ধার্দের শত্রু) ধরা য় 
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পাঁপৈর শক্র। বিশেষ এই, পাঁপ কথন ধর্মকে পরাঙ্ষিত 
করিতে পারে-না বিধাতী। স্বয়ং ধর্পোর :সাহাধ্য করিয়া! 
পাঁপের সমূল 'বিনীশ দাধন করেন । কখন কখন পাপ প্রা 
ভূত হইয়া, ধর্মকে প্রতিচ্ছন্ন করে, দেখিতে পাওয়া যায়, 

' কিস্তু দিবাকরের মেঘোপরোধ বা রাহুগ্রাস যেরূপ ক্ষণমান্র; 
সেইরূগ ধর্মের উপরি পাঁপের প্রভাব ক্ষণিক নামমান্্র। 
ঘেরপ প্রস্থলিত অগ্রি বনে লুক্কায়িত বা বদ্ধ হইবার নহে, 
সেইরূপ পাঁপ 'কখন ধর্মকে তিরক্কৃত বা পরাভূত করিতে 
সমর্থ হয় না| যেরূপ লজ্জালতা সূর্ধ্যকিরণের সম্পর্কমান্তে 
শুক্ক ও মলিন ভাবাপন্ন হয়, তদ্রুপ ধর্মের দর্শন বাঁ সমাগম্ম- 

মান্র পাপের চরমদশ। উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে যে 

ইহীর'ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, মে কেধল বিধাতৃ- 
বিহিত নিয়তির অন্ুরোধ,অথবা কর্মের ভোগমাত্র । অন্যথা, 

পাপী দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত হইধার সম্ভাবনা নাই। স্তর 
বিধাতা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন বাসনায় কখন কখন এইরূপ দণ, 

্রায়শ্চিতের দীর্ঘতা ও ব্যাপকত। বিধান করিয়া থাঁকেন। | 

সারে টা দৃষ্টান্তের অভাব নাই | 

 পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। 
, খষিমাহাত্ম্য। 

স্মতি কহিলেন শক্তির ত্রাস তেজের দিব ্ টা 

তাঁপের আতিশয্যনিবন্ধন ধারাপতি মহাবল নিতান্ত ব্যাুন 

হইয্বাঁ উঠিলেন। অবশেষে গত্যন্তর ধা 'উপায়াসতর না 
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দেখিয়া, মহাঁতপা। চ্বনের পদতলে. নিপতিত, হইলেন. 
অনন্তর অতিকক্টে-গাত্রোথান করিয়া, কৃতাগ্জলি ও ক্ষিতি- 
তলন্যত্তজানু হইয়া, গলল্ীকৃতবায়ে গদ্গদ 'বাঁক্যে. রুছি- 
লেন, ভগবন্ ! পিতামহ ক্রদ্ধা' মহত্বের. আদর্ণ ও. উদারতার 
দৃষটাস্তস্বরূপ যে সকল মহীয়ান্ পদার্থের, পতি করিয়াছেন, ' 
তাহারা রখন সামান্য কারণে ৰা সহসা'.বিচলিত হয়'ন1। 
এইজন্য মহালাগরের বিক্ষোভ,পৃথিবীর কম্পন ও কুলাচলের 
চঞ্চলতা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না; সেইকূপ ভধা- 
দৃশ মহাত্সীগণও সামান্য কারণে রুট বা অসস্তষ্ট হয়েন না । 
বিনামেঘে কুলিশপাত যেরূপ সম্ভব নছে, তদ্রুপ ক্ষমার 

তিগমুর্তিও বিনাকারণসমুদ্ভূত নহে। অতএব আপনার 
এই অভিসম্পাত সর্বথ। যোগ্য বলিয়। পরিগ্রহ করিলাম! 

বিশেষতঃ সংসার স্বাধীন নহে। অতএব ইহাতে কেছ 

কাহাঁকে সংহার করিতে পারে না। .মনুষ/ আপনার দোষে 

আপনিই বিনষ্ট হয়। নিয়তি' তাহার এইরূপ 'বিনাশের 
একমাত্র হেতু ।.. মনুষ্য এই নিয়তির পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত 

বদ্ধঘোণ বলীবর্দের ন্যায়, নিতান্ত দাসীকৃত.হইয়া, সংমার- 
পথে পদচালন। করে এবং অজ্ঞানবশতঃ অন্যের উপরি 
প্রভৃত্ব করিতে ধাবমান হয়। ভ্রমেও কল্পনা করে না,তাহার 

নিজের উপরি নিজের প্রভূত! নাই। অন্যের কথা কি, 
তাহার দেহও তাহার নহে। উহা! কখন রোগে পূর্ণ শোকে 
দীর্ণ বিষাদে শীর্গ ও. দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছে ;কিস্ত' তাহার 
দাধ্য.কি/প্রতিষেধ ব। প্রতিরোধ করে রিধাতা নিয়” 

তিকে শিক্ষমি্ত্রী ও. শীসিত্রীরূপে .: রিনিযোজিত .করিয়া- 
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ছেছ। যাহার! তাহার উপদেশে.অবহেলা ক্ষয়ে তাহারাই 
সমুচিত শাস্তিগ্রাণ্ত হয়:।: নিয্ুতি.সকল সময়ে -সহনেদণু- 
দাদ,করে লা। তাহারঅধিকা্টদওই নিমিত ব! উপলক্ষ 
ফ্েপে'সমাহিত,হইয়! থাকে ।.. লোকে লোককে:.আানাত 

- স্নাপ্রছার.রুরিয়া মনে করে, 'আাধি-স্বয়ং রূপ. করিলাম । 
: কিন্তু তাহ! .কল্পনামাত্র । নিপ্নতিই ততৎপ্রহার “আঁঘা- 
তের মৃূলীভৃত ৭... এই নিয়তি পূর্ণ হইলেই, মৃত্যু আক্রমণ 
করে। ' অতএব এবিময়ে আপনি উপলক্ষমাত্র | -.আমি 
অভ্ঞারমদ্ধে ;আভিভূত, হইয়া, লিম়তির. উপদেশ বাঁরংবার 

লংঘন করিয়াছি অবশেষে তাহার 'সময় পূর্ণ হওয়ীতে, 
এই অম্বতরসাম্পদ আশমপদেও দারুণ বিপর্যয় প্রাপ্ত হই- 
লা; আামার ব্রাজ্য, পদ, কোষ, সম্বদ্ধিগজ.বাজী ও সৈন্য, 
দ্লামাস্তের সীমা ও উপমা নাই। কিন্তু কেহই আমাকে 

রক্ষ।'করিতে পারিল.না। .মনুষ্য,তৃমি সাবধান ! তোমারে 
মারিতে বিধাতার আড়ম্বর নাই। . তুমি শয়নে, উপযেশনে 

আহারে, বিহারে, রাজপদে, ্রভুস্কগৌরবে, খঠতি ও প্রতি- 
পত্তি . মধ্যে, যত্রকুত্ধে অবস্থিতি কর, . সর্ধদ্ধা মনে করিবে, 
ৃদ্য-ও মৃত্যুবিধাত্রী নিয়ড়ির অক্কে অধিরূঢড হৃইয়া, আছ। 

তোয়দর অমরতা, কার্যে) জীবনে নহে । : 2 977 

: ছে ক্ষমা: সগর তপোঁধন ! আজি না বানি অগরাঁধ 
কিনাছি। অথরা, মনুষ্য স্বভাবতঃ দুর্বল : এবিিটাগ 
জানিয়াই হউক, না:জানিয়াই হউক) অপরাধ ক্মযাঢীতীহার 
প্রকৃতি দে এনিয়য়ে গণ. পক্ষ 9. কীট গাতঙগ "সাপেক্গাও 

নিরুট। অধল্ত'না জানিঘাই পিশিত: বোধে নিশিত সুডিপ 
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গ্ায়।করে শলভ না” জামিয়াই স্বলন্তকানলে- অবগাহন 
করে; .হরিণী না 'জানিয়াই- ব্যাধবাগুরায়:বদ্ধ+হয়ধবং 

হস্তীংরা জানিযাইজানগর্জে পতিত হয়). েইরপন্মনুষ্যও 
নাজানিয়া রিপতদ।দীর্পপ : করে7”-কসবার-হততী :যেরূপ 
অন্বগর্তে পতিত-ইইয়া, :দৈবাৎ উদ্ধার পাইলে “চৈত্লাভ . 
করে, পুনরায় মেদিকে-গমন,করিতে প্রবৃত্ত হয় না, অনু, 
য্যের সেরূপ নহে । দে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেও পুনরায় 
বিপদে ধাবমান হুইয়া থাকে এবং মৃত্যু অবশ্বাস্তাঁবী জানি- 
যাও, পাপের অনুষ্ঠান করে বিড়াল ও কুকুর প্রস্ভৃতিকে 
প্রহার করিলে, তাহারা অন্ততঃ কিয়তক্ষণ পরে তাহা 
ভূলিয়! যায়) কিন্তু মনুষ্যের একক্ষণও সহা হয় না সে 

যেমাপ্র. অপরাধ করিয়া দণ্ডিত হয়, সেইমাত্র তাহা বিশ্বৃতত 
হইয়া, পুনরায় তদনুরূপ পাপে লিপ্ত হয়। মৃত্যু-সম্ম খীন 
হইয়া, তর্ন করিতেছে ; তথাপি দে আপনাকে অমর 
ভাবিয়া, উন্মত্ত হয়। রোগ ছুনিবার. শত্রুর ম্যায়, শরীরে 
প্রহার করিতেছে; তথাপি 'নীরোগ ভাবিয়া: রোগঙ্গজনক 
কার্্যেরই অনুষ্ঠান কর়ে। শোক বিষলিপ্ত- শল্যের স্তায়, 
মন্মপীড়া সমুৎ্পাদন করিতেছে ; তথাপি নিরাপদ. ভাবিয়া 
শোকের কারণ অদ্বেষণ কয়ে | ফলতঃ এইমাত্র যে কারণে 
দিত হইল, পরক্ষণে সেই কারণেই প্ররৃত হইয়া" দু 
দীপ দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে । স্বার্থ যাহার প্র, স্বার্থ: 

সব মিথ্যাযুক্তি ও ভেদজ্ঞান বাহার-উপদেষ্টী.*ভেদজ্ঞীন? 
প্রসব মোহ যাহার পরম মিত্র এবং" মোহপ্রসব পরতো 
নাহার অভীষ্ট মন্ত্র তাহার আবার অপরাধী “হইবার 'অস- 
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ভাবনা ,কি ? এইফ্ধপে অপরাধই মন্ুষ্যের গ্রানিন। গতি 

বলিয়া পরিগণিতাহইয়াখাকে । 1: 7. ১47 9 

'-অপিচ; ভাদৃশ মহাত্মাগগ "কার, মূর্িমান্: টিবি 

মযুদায়, সংসার একমাত্র ক্ষমতাতেই প্রতিঠিত'রহিয়াছে। 

দিবাকর, এই : ক্ষমাবলেই প্রতিদিন উদ্দিত ও" অন্তমিত 

হইতেছেন ১-অগ্লিৎ এই ক্ষমাবলেই অহোরহ প্রন্থলিত 

হুইতেছেন ; বায়ু এই ক্ষমাবলেই সর্বদা প্রবাহিত হইতে- 

(ছেন.; পৃথিবী এই ক্ষমবলেই সমুদায় ধারণ করিতেছেন; 
আকাশ এই ক্ষমীবলেই বিশ্বব্যাপী হইয়া অবস্থিত রহি- 

যাছে; সলিল এই ক্ষমাবলেই লোৌকজীবন রক্ষা করি- 

তেছে? জলধর এই. ক্ষমাবলেই যথাকালে বারি বর্ষণ 

করিয়া থাকে । ফলতঃ, সমুদায় বস্তই ক্ষমাবলে পরম্পর 

পরস্পরের অধিষ্ঠীত। হইয়া, লোক সমুদায় রক্ষা 'করি- 

তেছে। পিতামহ ব্রদ্ধ! অগ্রে ক্ষমার স্যষ্টি করিয়া, পরে 

অন্যান্য বস্তুর রচন! করিয়াছেন । যদি এই ক্ষমা অধিষ্ঠাতরী 

রূপে না থাকিত, তাহ! হইলে, দংসার ক্ষণামাত্র অবস্থিত 

করিতে সমর্থ হইত না। পরমাত্মার মুখছ্যুতিস্বরূপ সত্য 

এই..ক্ষমার গ্রসূতি। আপনার! সত্যের পুর্ণ অবতার) 

অতএব ক্ষমার মুর্তিমান্ আশ্য়। ধাঁহারা ক্ষমার আশুয়, 

পাপগ্রসব 'রোষ ও. রোষগ্রসব অভিমম্পীত কখন ভাহা- 

দের প্রকৃতি বা গ্রড় হইতে পারে না। তাহারা 'লোক- 

স্থিতিবিধানজন্য “অমৃতের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 

হালাহলের ন্যায় কিরূপে সংহার করিতে পারেন €দদিবা- 

কর যেরূপ পক্ষপাত পরিশুন্য 'হুইয়া, মকলকেই.. দঙগান- 
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ভাবে আলোক 'বিতরগ করেন, পৃথিবী যেক্জপ. নির্ব্বিশেষ 
ন্লেছে সকলেরই পৌষ? করিয়! থাকেন এবং পিতা ওত। 
যেরীপ সর্ব্বধা'ভৈদকল্পন! শরিহার পূর্বক সকল পুঃ্রেরই 
সমান কল্যাণ ফামনা করেন, সেইরূপ .তাহাঁরাও- বীতদ্গৃহ 
ও বীতরাগ হইয়া নির্ববিশেষ্ূপে সকলেরই শান্তি বিখ্বান 
করিয়া: থাঁকেম। তীহাদের দৃষ্টি উদার, জিব, সর ও. 
সর্ববথা স্বর্তিনী এবং মন অপুর্ব ও অভিনধ স্থিতিস্থাপক 
ধর্মের আঁদর্শ। : উৎসের গতি যেরূপ উদ্ধণভিশুখ, তাহা- 
দের গতি সেইরূগ উদজ্খ। তাঁহীরা, ভ্রমক্রমেও.এই 
উদপ্ঞুখী সাধু মর্ধ্যাদার অতিন্তম করেনা । বায়ু মেয় 
লোকের জীবন রক্ষায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে, মেইরূপ তাঁহারাও 
উপকারমান্ত্র পরাগ্নণ হইয়া, অপকারের সীম! সর্বদা অতি- 
বর্তন করেম। তাহাদের রাগ দ্েষ কথামাত্র। অতএব 

অনুগ্রহ পুর্ধক আমাকে মার্জনা! করিতে হইবে। পাপে 
ও পরিতাপে আমার দেহ দগ্ধ ও অন্তরাত্ন! জর্জরিত .হই- 
য়াছে। পৃথিবীও আমাকে আর. আমাকে ধারণ করিতে 
অভিলাধী- বহেন। লোফাঁলয়েও আশার গতি অনুরাগ 

নাই। মৃত্যুই আমার পরম ওধধ এবং-সর্ধথা প্রার্থনীয়। 

তথাপি, মনুষ্য হুইয়। তির্য্যগ্গতি, স্মরণ করিলেও, ব্যথিত 
হইতে হয়। 'আ্বাপনারা শাপ ও বর, মৃত্যু ও অমৃত, বিপা 
গু সম্পদ মিগ্রহ ও অনুগ্রহ, দণ্ড.ও উপদেশ, সকলেরই 
বিধাতা; কিস্তু অনুগ্রহ প্রকৃতি 'আপ্রনাদের নিত্যপসিদ্ধ ; 
ক্রোধ প্রস্ৃতি আরোপ মাত্রে। বঞ্লিতে কি, জগির দাহিকা- 
শক্তিও যেন্ধুপ সংসারের উপকারী এবং সমুদ্রের ক্ষার সলি- 

৪০ * 
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লও যেরূপ, রত্বের আধার, সেইরূপ ভবাদৃশ .মহাত্মাগণের 
ক্রোধও শবস্তি ও কল্যাগ বিধান করিয়! থাকে । .ফল্তঃ 
ধাহারা স্বভারতঃ মহাত্মা, ভীহার! কখন স্বার্ঘনিদ্ধির অভি. 

লাষ করেন না| ফাহাদের স্বার্ধাভিসদ্ধি নাই, তাহাদের 
ক্রোধ ও নিগ্রহ প্রভৃতি আরোপ ভিন্ন আর. কি. হইতে 

পারে.? সমীরণ সর্বদাই মৃছুমন্দবেগে প্রবাহিত, হইতেছে,। 
উহাতে তাহার নিজের ইফ$টাপত্তির আশংস! কি? অতএর 
যখন প্রবল বটিকারূপে প্রবাহিত হয়ঃ তখনও তাহার নিঃ- 
স্বার্থভীব অনায়ামেই উপপন্ন হইয়া থাকে | পূর্ববাচার্য্যগণ 
নির্দেশ করিয়াছেন/দিবাঁকর আতপময়, অগ্নি তেজোময়, 

চন্জর অমৃতময়, পৃথিবী ক্ষমাম্য়, মহাত্বাগণ শান্তিময় ও 

দেবতা মঙ্গলম্য়, ইহা ্বভাবসিদ্ধ।: কদাচ এই নিয়মের 
অতিক্রম হয় না। আপনি ত্রিকালদশী বিশ্বহিতৈষী মহধি। 
মহধিগণ স্বভাবতঃ উদারপ্রকৃতি। খাঁহার1 উদারপ্রকৃতি, 

সমুদায় সংসারই ভীহাদের আত্মীয় ও কুটুম্ব। অতএব 
আমিও আপনার সর্ধথা স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র। আমি 
নিশ্চয় জানি, জন্মগ্রহণ করিলেই,, মরিতে হয় এবং, পাপ 
করিলেই। অধোগতি হইয়া থাকে। মনুষ্যের প্রকৃতি 
লতাময়, শিশিরময়.ও জলময়। লতা! য়েরূপ উন্নত হুই- 
লেই পতিত হয় শিশির যেরূপ আতপ প্রাপ্ত হইলেই গলিত 
হুয় এবং জল যেরূপ উঞ্ণ হইলেই লঘু হয়,মনুষ্যওসেইরূপ 
উদ্ধত হইলে অধোগামী, পাঁপ তাপে আক্রান্ত হইলে অব- 

সম্ন এবং দর্স্বরে অভিভূত হইলে সর্ববথা গৌরবলক্ষীর 
ক্রোঁড়ভ্রষ হইয়া থাকে । প্রকৃতির নিয়মই এই, উদ্ধগা্সী 



বিবাট পর্ধ | | ৭১৫ 

ব্তু অধোঁভাঁগে' আঁকধিত ও' অবশেষে নিপতিত, হয়। 
মনীষিগণ এইরূপ নিয্নম পর্য্যবেক্ষণ পূর্ববক নির্ণয় করিয়া: . 
ছেন, নস্ত্রতাই প্রকৃতির অভিপ্রেত ।-. উদ্দ্ে উত্থান করি-. 
লেই উন্নতি-হয় ন| এবং মদে ও অহঙ্কারে” উদ্ধত. হইলেই 

উন্নত বলে না; ক্ষমা ও শাস্তি অবলম্বন পূর্বক সর্বোপরি : 
অধিষ্ঠিত হইল্লেই প্রকৃত উন্নতি সিদ্ধ হইয়! থাকে । তথাহি, 
গাগ, ছূর্ভরভারম্বরূপ। ভারবান্ বস্তমাত্রেই “অধঃপ্রবণ। 
অতএব পাপায্মার অধোগতি স্বতাবসিদ্ধ। * 

স্মৃতি কহিলেন, বৎস! পাঁপের কি বিষময়ী ধরণী 
শক্তি! দর্পের কি সান্লিপাতিক ভাব! মহ্ষির কি মহীয়ান্ 
প্রভাব ! বলিতে বলিতে ছুর্ণিবাঁর মোহাবেশে বিষবেগ মুচ্ছি- 

তের ন্যায়, মহাবলের জিহ্বার জড়তা ও বাক্শক্তি রুদ্ধ 
হইয়া আসিল; আসন্ন মৃত্যুর ম্যায় নয়নযুগল অকন্মাৎ 
শু, শূহ্য ও স্থিরভাবাপন্ন হইল; অন্তর্দপ্ধের ম্যায় বদন- 
মণ্ডল মলিন ও সঙ্কুচিত হইয়। উঠিল; কীলকবদ্ধের ন্যায় 
হস্ত পদ রুদ্ধ ও অবসন্ন 'হইল .; মায়াবিদ্ধের ন্যায় রক্তের 
গতি সহসা প্রতিকূলে ধাবমান ও পরক্ষণেই বাতাহত দীপ- 
শিক্ষার ন্যায় নির্বাণ হইয়! গেল; গ্রহশ্রান্তের ম্যায় সর্বব- 
শরীর কালিমায়মান কখন বা শোপায়মান হইতে লাগিল ; 
অপস্মারীর ন্যায়, 'বদনবিবর 'ফেণায়মান হইল; আবর্তের 
ন্যায়, অন্তংপ্রবৃত্তি ঘুণায়মান হুইয়া উঠিল। এ দময়ে 
তিনি কুঠারবিদারিত পাদপের ন্যায়, যেন ছিদ্যমান হইয়া, 
নহসা প্রধলবেগে ধরাঁতলে নিপতিত হইলেন। পৃথিবী 
চিরদিন তীহারে পতিভাবে স্নেহময় বক্ষে ধারণ করিয়া- 
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ছেন। বকাঁলের প্রণয় মহন! বিশ্বৃত হওয় সাধ্য'নছে। 

অথবা প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে) কিন্তু প্রণয় কখন 
'পরিত্যাগ করিবার 'নছে ॥ মনুষ্য স্বার্থপর, প্রণয় এই স্বার্থের 
প্রসব ।“এই জন্য গ্বার্থময় বস্তুতে লোকের আঁসক্তি-ও অনু- 
রাগ,. স্নেহ ও: মমতা, ' প্রীতি ও আত্মীস্তা পক্ষিত' হইয়ণ 
থাকে" এইজন্য গ্রণয় প্রথয়ের রিচ্ছেদ সহ .করিতে না 
পারিয়া, জলে, অনলে, উদ্বন্ধনে বা উদ্ধপতনে  প্রাণত্যাগ 

করিয়৷ থাকে । অথবা, পৃথিবী মূত্তিমতী ক্ষমা ও শরীরিগী 

মহিধূঃতা ; ক্ষমা ও সহিষুতার নিকট কোনবস্তুই 'অগ্রাহ্ 

নহে? কারণ, উহাতে স্বার্থের লেশ নাই । 

ঘট ত্রিংশ অধ্যায়! 
বিবিধ মঙ্কথা । 

স্থমতি কহিলেন, বস! পতিব্রতার ক্রোড় যেরূপ 

মৃতম্প্ত স্বামীর জীবনীশক্তি বিধান করিয়াছিল, সেইরূপ 

পৃথিবীর অস্কনিষ্ মহাঁবিলের চেতনাশক্তি শমৈ শনৈঃ উজ্জ্ী 
বিত'হইল। কিন্তু নির্ধবাণৌহুখী দদীপশিখার উজ্জবলতার 

ন্যায়, & চেতন! আসন্ন মৃত্যুর জয়পতাকারগে প্রক্ষরিত 

হইতে লাগিল । তিনি সেই দারুণ সংকট সময়ে অপুনরা- 

ধর্ডিনী চেতনার ক্ষণিক- উন্মের্ষবশতঃ চিন্তা করিলেন, প্রদা- 

রিত ভুজযুগলে মহধিয় পাদগক্প ধারণপুর্ববক অনুনয় করিয়া, 
এই অতর্কিতপূর্বব ছুরস্ত দণ্ডের অপনয়ন করেন: কিন্ত 

পাপ ও মৃত্যুর আঁঘাতবশতঃ স্তীহার উদ্ধানশক্তি রহিত 

হইযছিল। অতএব মদাবেশ বিপ্রলরী নিজীব পুরীষের ম্যায় 
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ধরি ধরি মনে করিয়া, তাহাতে কৃতকার্ধ্য-হইতে পারিলেন 

না।' ..তাহাঁর যেমন হস্ত "তেমনই রহিল চিরকাল 

তেজে'ও. প্রতাপে যাঁপন করিয়াছেন এবং ইচ্ছামাত্র ইচ্ছার 
বেগ. পুরণ 'কনিয়াছেন।. বর্ষাসময়সদুদ্ধত উচ্ছলনোম্মুখ 

প্রবাহের ন্যায়, তীহার মদরাগগব্বা স্বারীনচিত্ত কদাচ কাহার .. 
নিকট অবমত হয় নাই; প্রত্যুত, দিবাকরের ন্যায় অন্যদীয় 
তেজ তিরন্করণপূর্ধবক্ষ সর্বদা সর্বোপরি অধিষ্ঠান করি- 
যাছ। কিগুছে, কি সভাচত্বরেঃ কি সংগ্রামে, কুত্রাপি 
কোনপ্রকার প্রতিরোধ সহ করিতে পারে নাই। আজি 
কেন এই সাধান্য প্রতিরোধ সহ করিতে পারিবে ?. অত- 
এব অননুডূতপূর্বব ছুর্তর অভিমানতরে জলদপটল ঘোরায়িত 
আকাশপদবীর ন্যায়, তদীয় অন্তঃকরণ সহস। প্রতিচ্ছন্ন 

হইল। তিনি একান্ত অসহ্মান হইয়া, স্বতাবন্থলত তেজ- 
স্বিতাবশতঃ দস্তঘর্তিত অজগরের ন্যায় জীলবদ্ধ কেশরীর 
ন্যায় অন্তরে অন্তরে গর্জন করিয়া উঠিলেন। ছুরস্ত বিধাতা 
তাহার রাজশক্তি, প্রভূশক্তি, মানুষীশক্তি, সমুদায়ই. হরণ 
করিয়াছিলেন । অতএব দরিদ্রের মনোরথের ন্যায়, তীহার 

অন্তরের গর্জন অস্তররেই রহিল । বৎস! সংলারের গতি 

তাঁহার উপরি ভাগ্যের গতি, তাহার উপরি দৈবের গতি, 

তাহার উপরি কালের গতি, সর্ধ্বোপরি বিধাতার গতি, 

পর্যালোচনা-কর। যে বাযুরাশি কুলাচলুকেও কম্পান্থিত 

ও মহায়াগরকেও বিক্ষোভিত করে, সামান্য, তৃণগুচ্ছেও 

তাহার শক্তি প্রতিহত হইয়া থাকে. যে দিবাকর স্থীয় 

ুর্ণিবার প্রত্তাপে প্রন্থন্িত রহিকেও তিরক্কৃত.ও মুহূর্ত মধ্যে 
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সংসারকেও দগ্ধ করিতে পারে, যেখোপরোধে ও রাহুকবলে 
তাহারও ছুর্দাশার চরমদশা হইয়া থাঁকে। যে 'মহাসাগর 

মনে করিলে বন্ধিত হইয়া: ক্ষণযমধ্যেই' ধিশ্বজগৎ্ প্লীবিত 
করিয়। থাকে ) কোমলগ্রক্কতি চন্দ্রের ' প্রভাবে" তাহার& 

হ্বাসবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। এ্রইরূপৈ'রিধাতার মায়া- 
চক্রে নিপতিত হইয়া, আবর্তবিক্ষিপ্ত বস্ত্র ন্যায়, সমস্ত 
সংসার কখন মগ্ন, কখন উম্মপ্, কখন উদ্নত, “কখন অবনত, 
কখন হ্রাস ওবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । সমুদায় ঘটনাই মনুষ্যের 
চক্ষুর উপরি. জাঙ্জবল্যমান হইয়া, অহৌরহ অবস্থিতি করি- 
তেছে.। তথাপি তাহার চৈতন্য নাই। সে আপনাকে 
অদ্বিতীয়-প্রভূ ভাবি. অহংকারে মণ্ত ও অভিমানে উদ্ধত 

হয় এবং ক্সপর স্বার্থমোহ আবিষ্কার পূর্বক অন্ধ ও অভিভূত 
হইয়া, লোকদ্রোছের অনুষ্ঠান করে। সূর্যের দৈনন্দিন 
উদদায়াস্ত দেখিয়াও তাহার বোধ হয় না যে, তদীয় 

্ুপ্রজীবনেও এরূপ উদয়ান্ত বিমিছিত হইয়াছে। বৃক্ষ- 

বৃক্ষপাত্রের উদ্গমন ও অধঃগতন' এবং কোমল ও শুষ্ক 

ভাব দেখিয়া প্রতীতি হয় না, ত্াহারও এইরূপ উদ্গতি 

ও অধোগতি .এবং কোমলতা ও শুষ্কতা আছ্ধে। যেরূপ 

জন্মিলেই. মরিতে হয়, সেরূপ বৃদ্ধিশীল বস্তমাত্রেই ক্ষয়- 

শ্লীল। এ বিষয়ে আমাদের নিজ দেহই প্রমীণ। ইহা 

প্রতিদিন যেরূপ বর্ধিত হইতেছে, সেইরূপ ক্ষয়িত হইয়া 
থাকে । যদি ইহার এই প্রকার ক্ষয়দশ। না থাকিত, তাহা: 

হইলে, প্রত্যেক মনুষ্যই পর্বত ও বৃক্ষাদির গ্যায়, উ্নত 

হইত। মনুষ্যের জীবিতক্কাল গণন! করিয়া! দেখ, এবিষয় 
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সম্পঞ্ট বুঝিতে পারিবে । ফলত: কার্ম্য কারণমযী প্রকৃতি 
শুদ্ধ আমাদিগকে হ্ষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই ।- যে 
যেমন "লোক, তাহাকে তদনুরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়াছেন। 

আবার তিনি .জ্ঞান.ও. বুদ্ধি দিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই). 

স্বয়ং শিক্ষয়িত্রীরূপে সহোরহঃ উপদেশ দ্দিতেছেন। তাহার 
উপদেশ ঘটনায়ঃমনুষ্যের হ্যায় বাক্যমাত্রে বদ্ধ নহে। কারণ 
বাঝ্ময় উপদেশ স্মৃতিশক্তির একান্ত বিধেয় অর্থাৎ ধাহার 
স্মৃতিশক্তি আছে, ঘেই তৎসমস্ত ধারণ করিতে পারে) 
যাহার তাহা নাই, সে কালবশে বিস্মৃত হইয়! যাঁয়। এই 
জন্য তিনি আমাদের চক্ষুর উপরি ঘটনারূপ অতি সমুজ্জবল 
বর্যালার় উত্তৎ উপদেশ স্থম্প্উ লিখিয়। রাখিয়াছেন। 
এ নকল: বর্ণ মনুষ্যের আবিষ্কৃত বর্ণের ন্যায়, অসম্পূর্ণ নছে। 

উহ! সকল ইন্ড্রিয়েরই গ্রান্থ অর্থাৎ মনুষ্য উহা! দেখিতে 
পায়, শুনিতে পায়; এবং প্রাণে,স্পর্শেও আন্বাদে-জানিতে 

| পারে। অতএব কাণ, খঞ্জ, কুজজ, অন্ধ, বধির, পণ্ডিত, মূর্খ, | 

ধনী, দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ, শিশু, স্ত্রী, কাহারই বলিবা'র অপেক্ষা 
নাই যে, দে উহ! বুঝিতে বা জানিতে পারিতেছে না । 

সে উহা! দেখিতে পায় না, শুনিতে পায়; শুনিতে পায় 

না, স্পর্শিতে পায়; স্পশিতে পায় না, .আ্রাণে জানিতে 

পারে না আ্রাণে জানিতে পারে না, স্বাদে গ্রহণ করিতে 
পারে। .এইরূপে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানগোচর 
ইইয়া থাকে । যে ইহার কিছুই করিতে পারে না, সে 
মনুষ্য বা! চেতন পদার্থ নহে। মনীষিগ্রণ তাহাকে জড়-' 
ব্প বলিয়া থাকেন । বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে, জড়ের 
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আয় অন্যবিধ লক্ষণ নাই বা হইতে পারে না। আমি | 
গুরুদেবযুখে শুবগ করিয়াছি, জড় পদার্ধ ছুই প্রকার..সজীব 
ও.নিজীব । তন্মধ্যে. মনুষ্য, সজীব, জড়! কেহ..কেছ 
আবার মচুষ্যকে দ্িবিধ জড়ও, বলিয়া. নির্দেশ করেম। 
ভাবিয়া দেখিলে, একথার অর্থ সহজেই উগপন্ন হইতে 
পারে। যাহাদের হস্ত আছে,পদ আছে, বার্যু. আছে 
মন আছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত চালনা নাই,তীহারাই সঞ্জীব 
জড়। আর যাহীদের চালন! নাই তাঁহীরাই নির্জীব জড়। 
অন্বেষণ “করিলে, সংসারে উভয়বিধ জড়ই ভুরি পরি- 
মাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। তোমার হস্ত আছে, পা 

কাছে, কিন্তু তুমি সর্ববদ। অসৎপথে ভ্রমণ ও অমৎ কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিতেছ ; তোমাকে জড় ভিন্ন আর কি বলিব। 
কারণ, জড়ের আত্মজ্ঞান নাই, তোমারও আত্মজ্ঞান. নাই। 
যদি তোমার. আত্মজ্ঞান থাকিত, তাহা৷ হইলে, তুমি অন্যকে 
প্রহার ও আঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তরে অন্তরে গ্রতি- 
ঘাত প্রাপ্ত হইতে | .মুদগর বা লগুড় প্রভৃতি যাহুর শিরে 
পতিত হয়, তাহীরই বেদন! অনুভূত হইয়া থাকে ;. কিন্ত 
মুদগরাধির তাহাতে কিছুই হয় না। এইজন্য মনীষিগণ 
আত্মোপম্যে সর্বডূতে দয়! করিতে উপদেশ দিয়! ,থাকেন 
এবং যাহারা তদনুরূপ দয়! করিতে পরা হম তাহা- 

দিগকেই জড় ও অমানুষ বলিয়া নির্দেশ করেন | বম! 

কুলদেবতীর! মঙ্গন করান; তোমার মতি ঠ. হাতা 
গণের বিনিদ্দিত এই অনর্থময় জড়ধর্ণের ঝনুগায়িরী। মু 

ভাবিয়া! দেখিলে, 'ধায়াপততি মহাবলও' মা, নহে 
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সর্ব্থা এই বিশ্বজনজুগুপ্নিত জড়ধর্মে পরাজিত । তিনি 

হস্ত পাইয়াছেন.কিস্তু সহত্র লহত্র নরশোণিতে, সহত্র মহত্র 
গৃহলুষ্ঠনে ও সহত্র সহস্র গ্রামগীড়নে উহা৷ দুষিত করিয়া- 
ছেন; পদ পাইয়াছেন, সর্বদা তত্তৎ ছুক্ধাতের অনুষ্ঠানেই 

ধাবমান হইয়াছেন। চক্ষু পাইয়াছেন, সর্বদা পরের প্রতি 
কুটিল ও তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। মুখ পাইয়াছেন, 
সর্বদা কর্কশ ও অনুদারবাক্যে লৌকের শান্তিস্খ বিনাশ 

করিয়াছেন। মন? ও বুদ্ধি পাইয়াছেন, সর্ববদ। পরদ্রোহের 

পরামর্শ ও পরপরিতাঁপের কল্পনায় যাপন করিয়াছেন। 

তিনি অদ্বিতীয় প্রভূশক্তির অধীশ্বর হইয়াছেন; কিন্তু সর্ববদ। 
রক্ষাবিধানে পরাগ্জুথ হইয়া, পরের গীড়ন রুরিয়াছেন। 

এইরূপে থে ষে কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিলে, মনুষ্যত্বের হানি 
ও ত্রংশ হইয়া থাকে. .তত্তৎ কার্্যসাধনেই তাহার সমুদাঁয় 
ইক্জিয় ও সমুদায় বৃর্ভিই সর্ববথা বিনিযোজিত হুইয়াছে। 
কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র মর্মপীড়া বা মনোবেদন। 

সমুখিত হয় নাই | অতএব তিনি জড় ভিন্ন আর কি 

হইতে পারেন। বদ! পাঁপময় স্বার্থ ই জড়ত্বের কারণ। 

ার্ঘপ্রভাবে. লোকের সুক্ষ, সরল ও উদারদৃষ্টিও স্থুল, 
কুটিল ও তীব্র হইয়া থাকে এবং সহজ, শান্ত ও বিশুদ্ধ 

ৃদ্ধিবৃত্তিও কপট, চঞ্চল ও দুষিত হইয়! যায়। তখন অন- 

বরত পাপকর্ করিয়া মন এরূপ কিণাঞ্কিত ও কলুষিত হয়, 

মে তাহাতে দয়া, মমতা ও স্নেহ প্রভৃতি কোনমতেই 

শবস্থিতি করিতে পারে না। স্ৃতরাং উহা জড়ের ন্যায় 

অনশ, অবোধ ও চেতনাশৃশ্য হয়। 

টে ৯ 
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যাঁহছা৷ হউক, সংসার ছুরাআ্বার যে প্রতিহিংসা করিতে 
' সমর্থ নহে, বিধাতা তাহা সম্পাদন অনায়াসেই করেন। 

ধারাপতি নিজদৌরাস্ব্যে লোকদিগকে অনবরত ক্রন্দন করা- 
য়াছেন। কিন্তু কেহ কখন তীহারে ক্রন্দন করাইতে 
পারে নাই। বলবান্ বিধাতা আজি তাহা সম্পাদন করি- 

লেন। তিনি সেই দারুণ সংকট অসময়ে কীলকবদ্ধের 
হ্যায়, হস্তপদ প্রপারণে অসমর্থ হুইয়া, মনে মনে গর্জন 

করিতে লাগিলেন । অবশেষে বিকারমুচ্ছিতের ন্যায়, 
তাহাও করিতে সমর্থ হইলেন না । কে যেন বলপুর্ব্বক 
সহসা তাহার হৃদয়কপাট রুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি সুম্পই 

বুঝিতে পারিলেন, তীহার পাঁপের ফল এতদিনে পরিণত 

হইল। এবং মনুষ্যের বল বল নহে, দৈববলই বল। তিনি 

ইহাও বুঝিলেন, পাপাস্ত্রী মানবমাত্রেরই পরিণামে এইরূগ 
বিষমগতি ঘটিয়া থাকে । এই প্রকার চিন্তা করিয়া, দারুণ 

অভিমানে অগ্নিদগ্ধের ন্যায়, তাহার সর্বশরীর নিরতিশয় 

উষ্ণ হইয়! উঠিল। তিনি এরূপ উত্তাপ আর কখন জন্মা- 

বচ্ছিম্নে অনুভব করেন নাই। ইন্দ্রের বক্র, বাস্্রকির বিষ, 

বড়বামুখ বহ্ছি, এবং দ্ববাকরের দ্বাদশাত্মাও এ, প্রকার উক্বা 

সমুৎপাঁদন করিতে পারে না । উহা স্তপ্রথর হলাহলের 

ন্যায়, তাহার অন্তরে অন্তরে পঞ্জরে পঞ্জরে শিরে শিরে 

ছুনিবার বেগভরে স্থছুমন্দ সঞ্চারে বিচরণ করিতে লাগিল । 

বস! উত্তাপ পাইলে, বস্তমাত্রেই অজত্র বাম্পরাশি বর্ষণ 

করিয়। থাকে । এই নিয়ম স্বতাবসিদ্ধ। ইহা করিয়া 

কেহ ইহার শিবারণ করিতে পারে না। এই জগ্যই 
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বিকারী রোগী ও হুর্ধ্যতপ্তের শোণিতরাশি ঘর্মময় বাষ্পরূপে 

গরিণত হয় ; এই জন্যই শোকার্তের ও অতিহধিতের নয়ন- 

যুগল অশ্রধারায় আবিল হয়; এই জন্যই পরিশ্যান্তের ও 

চিন্তাগ্রন্তের স্বেদনলিল বিগলিত হইয়া! থাকে । স্বতরাং 

কান্দিতে ইচ্ছা না থাকিলেও অথবা কান্দিতে না জানিলেও, 

আজি মহাবলের নয়নযুগল দুর্ববলের ন্যায়, বালকের ন্যায়, 

সহসা দরদরিত বাঙ্পধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি 

স্গষ্ট বুঝিলেন, তাহার পাপের প্রায়শ্চি্ত হইল । বিধাতা! 

শেষ সলিল বিসর্জন করিয়া, এই প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ার 

অন্তবিধি সমাধা করিলেন। তাহার দিব্যজ্ঞান' হইল, 
মনুষ্য আপনা আপনি যতই উদ্ধত ও উন্নত হউক, সংসারে 

অণুরও অণু নহে । এবং যতই বর্দিত ও 'সমুচ্ছি.ত হউক, 

বিধাতার ক্রীড়াকন্দুক ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যের 

বল বিক্রম ও প্রতাপগৌরব মনুষ্যের চক্ষে অধিক ও. 

অতিশায়ী বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু লোকোত্তর- 

পরাক্রম দৈবের নিকট তাহা পরমাণুরও পরমাণু বলিয়! 
পরিগণিত হয় না। বলিতে কি, মনুষ্যের চক্ষু স্বার্থ- 

প্রঘব ঈর্ধ্যারূপ চিরনীহারে প্রতিচ্ছন্ন। ঈধ্য] সরয়ং অন্ধ, 

অন্ধ কখন প্রকৃত পন্থ! প্রদর্শন করিতে পারে না। অতএব 

মনুষ্যের নিকট যাহ গুরু বা লঘু বলিয়া প্রতীত হয়, 

অন্যের নিকট তদনুরূপ হইবার সম্ভাবনা কি? ফলত, অন্য 

শুতদ্বেষিণী অন্ধ ঈর্ধ্যা যাহাকে গুরু বা লঘু বলিয়া! 

প্রতিপাদন করে, তাহ হয় ত গুরু বা লঘু কিছুই হইতে 
পাঁরে না, অথব! গুরু হইলে, লঘু ও লঘু হইলে, গুরু, হুই- 
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রারই সম্পূর্ণ সম্ভাঁবন| | মনীষিগণ যে সর্বপ্রযত্তে স্বার্থ 
ত্যাগের উপদেশ দিয়। থাকেন, ইহাই তাহার কারণ। 
অর্থাৎ ঈর্ধ্য। স্বার্থের অন্যতর অঙ্গ, ঈর্ধ্যার অন্ধস্করণী 
শক্তির ইয়ন্তা নাই। এ শক্তি সচরাচর চক্ষুর উপরিই 
অধিকতর প্রভাব প্রকাশ করে। যেব্যক্তি যথার্থ দর্শন 
করে, সেই প্রকৃত চক্ষুপ্নান্। ঈর্ধযালু কখন যথার্থ দর্শন 
করিতে পাঁরে না; স্ৃতরাং চক্ষু থাকিলেও অন্ধ। অন্যের 
মনে কি হইতেছে, আপনার মন পরীক্ষা করিলেই জানিতে 
পারা যায়। কিন্তু ঈর্ষা এ পরীক্ষা করিতে প্রতিষেধ 

করে। এরূপ প্রতিষেধ করা তাহার শ্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। 

যেরূপ দ্রিবাকর অন্তমিত হইলে সমস্ত সংসার অন্ধকারে 

আচ্ছন্ন হয়; তখন আর তালমন্দ কিছুই দেখিতে পাঁওয়। 

যায় না। সেইরূপ, ঈর্ধ্যার উদয় হইলে, হিতাহিত জ্ঞান- 

জ্যোতি. তিরোহিত হুইয়! যাঁয়। এইজন্য লোকে লোককে 
আপনার অপেক্ষা অধিক স্থখী বলিয়া বৌধ করে এবং পরের 

বিপদ ও সম্পদ বলিয় কল্পনা! করিতে সংকুচিত হয় ন|। 
চণ্ম যেরূপ জল প্রাপ্ত হইলে সংকুচিত হয়' তদ্রপ হিংসার 
সমাগমে মনও সন্কীর্ণ হইয়া থাকে। মন্থীর্ঘ মন সর্পের 
ন্যায় কুটিলগতি। কুটিলগতি, ত্রোতম্বিনীর কটিপ্রস্থের 
ন্যায়, স্বভাঁবতঃ তরঙ্গ ও আবর্তমর আবর্তে পতিত হইলে, 
সহজে উত্থান করা সাধ্য নহে! এইজন্য ঈর্ধ্যার এইরূপ 
অন্ধস্করণী উন্মাদকারিতা লোকমধ্যে জুগুপ্দিত- হইয়া 
থাকে। সরল বস্তু যেরূপ আবর্তমধ্যে বিনিক্ষিণ্ত হইলে, 

বক্র হইয়া যায় এবং বক্র না হইলে ভগ্ন বা চূ্ণীকৃত হয়, 
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সেইরূপ আবর্তময়ী ঈর্ধ্যার সংসর্গে মরলচিন্তও বক্রভাঁব 
ধারণ করে এবং ধাহাকে সরল দেখে, তাহ!কেই প্রতিঘাত 

করিয়া থাকে । এইজন্য বিগুদ্ধমতি উদারচেতাঃ মনীষিগণ 
ঈর্ঘ্যালুর সংসর্গ দুরে পরিহার করেন। 

ঈর্ধ্যার আর একপ্রকার স্বভাব এই, উহ! আপনার সখ ও 
আপনি সহ্থ করিতে পারে না। ভাল খায়, ভাল পরে, 

ভাল শয্যায় শয়ন করে, কোন দিকে কোন বিষয়ে কিছু- 
মাত্র অভাব নাই ; তথাপি অন্যকে তদনুরূপ দর্শন করিলে, 
অস্থথী বোধ করিয়া, বৃথা অধীর হইয়! থাকে । দুরাকাক্ষ। 
নেক সময়ে এই ঈর্ধ্যা হইতে সযুদ্ভূত হয়। বৎস! 
এই দুরাঁকাঙ্া সহজেই স্থুখের ছুর্মিবার শক্র; তাহাতে 

আবার ঈর্ষ্যার সহচরিত হইলে, আরও ভয়াবহ মুক্তি পরিগ্রহ 
করে| সায়ক স্বভাবতই ভয়ঙ্কর ; বিষদিপ্ধ হইলে, দ্বিগুণ- 
তর ভয় সমুৎপাদন করিয়া থাকে । মনীষিগণ ঈর্ধ্যার আর 
একগ্রকাঁর স্বভাব নির্ণয় করিয়াছেন। উহা! নিতান্ত জুগ্ত- 

প্িত। কেহ কেহ উহার প্রভাবে একূপ অধীরিত হইয়। 

উঠে যে, ছুরাকাও্ার সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াও পরিতৃপ্ত 
লাভে সমর্থ হয় না । তখন তাহার ঈর্ষ্য1 হিংসারপে পরি- 

ণত হইয়। থাকে । এরূপ হিংসার আবি9ভাববশতঃ লোকে 
যেমন আপনি আপনার হৃখের কণ্টক রোপণ করে, তেমনই 
অন্যদীয় স্থখসম্পত্তির বিনাশ সাধনে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা 
করিয়া থাকে। যাবৎ তাহাতে কৃতকার্ধ্য ন! হয়, তাবৎ 

ইথ থাকিতেও স্থখের মুখ দর্শন করিতে পারে না। ফলতঃ, 
লোকনাশিনী ঈর্ধ্য। মায়াবিনীর ন্যায়, কামরূপিণীর ন্যায়, 
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কখন ছুরাঁকাঙ্জা, কখন হিংসা, কখন পরগ্লানি, কখন পরী- 

বাদ প্রস্ততি বিবিধ মুণ্ডি ধারণ করিয়া, বিবিধ দোষের সমৃৎ- 
পাদন করে। যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন আকাশপটে দিবাকর কিরণ 

প্রতিভাত হয় না, তঙ্রপ অতি প্রশস্ত চিন্তও ইহার প্রভাবে 

মলিন ও নিশ্পরভ হইয়া থাকে। পুর্ববাচার্ধাগণ একমাত্র 
স্বার্থ পরিত্যাগই ইহার প্রকৃত ওষধ বলিয়। সদ্বৈদ্যের ন্যার 

ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি আপনার ও অন্যের কল্যাণ 

কামনা করেন, তিনি উল্লিখিত ব্যবস্থার অনুমরণ করিবেন। 

যাহারা বীতশৃদ্ধ ও বীতরাগ হইয়া, অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, 

তাহাদের স্খ ছুঃখরূপে পরিণত হইয়া! থাকে । লোক- 
নিয়ন্তা বিধাতা কখন তাহাদের প্রতি অনুকূল সৃষ্টি বিতরণ 

করেন না। পিতামহ স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহার! হঈর্ধ্যার 

সেবা করিবে, তাহারা আত্মধাতী হইবে। আত্মঘাতীর 

কোঁনকালেই পরিত্রাণ নাই। জরামরণময় সংসারসম্ট 

তাহাদের অবিচ্ছিন্ন ও অপরিহার্য্য হইয়া থাকে। বদ! 

কুলদেবতাঁরা মঙ্গল করুন, তোমার মতি যেন কদাঁচ ঈর্ধযার 

বশবর্ডিনী না হয় এবং লোকদুষণী হিংসা যেন কখন 

তোমাকে আক্রমণ করিতে না পারে। 

সপ্ততিংশ অধ্যায়। 
স্থমতিসংবাদ। 

স্মৃতি কহিলেন, বস! এই সংসার পরস্পর সাপেক্ষ 

তাবে বিনির্িত। অর্থাৎ সত্বরজতমঃ তিন গুণ পরষ্গর 
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মিলিত হইয়া, প্রকৃতিরূপে মহাভূতগণের স্থষ্টি করিয়াছে। 
মহাভৃতগণ আবার এরূপে মমবেত হইয়া, অন্যান্য পদার্থের 

বিনির্মাণ করিয়াছে। বস্তুর ব্যবচ্ছেদ করিলে, এই সমবায় 
বা সাঁপেক্ষতা৷ স্থম্প$ট লক্ষিত হয়। পূর্ববাচার্য্যগণ প্রকৃতির 
রা সমবায়ী নিয়ম পর্যবেক্ষণ করিয়াই একতার 
শংসা করিয়া থাকেন । মহীযুন্ পদার্ঘমাত্রেই এই নিয়- 

মের অনুসরণ করে|. কদাচ তাহাদের অন্যথাবর্তন দেখিতে 

গাওয়া যাঁয় না। তথাঁহি, অনলে জলনিক্ষেপ করিলে, 
তাহা নির্ব্বাণ রঃ যায়; আবাঁর অগ্নিসংযোগে জলের 
অতিমাত্র উত্ভীপ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। জল ও অগ্নি 
প্রভৃতি এই প্রকার সমবায়িতাই বিজ্ঞানবল বলিয়া পরি- 
গণিত হয়। এবং সংসারের পরমকল্যাণ সমাধান করিয়া 

_ খাকে। এইজন্য বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাগণ সর্বথ| সর্ববপ্রযত্রে 
_ উল্লিখিত নিয়মের অনুসরণ করেন। এইজন্য সদ্গুজ 

মদণগ্ডণের পক্ষপাতী হইয়া থাকে। এইজন্য শক্ররও 
বিনয় দর্শন করিলে, লোকের অনুরাগ ও অনুগ্রহ, ক্ষমা ও 

মমত। আপনা হইতেই উজ্জীবিত হইয়! থাকে । এইজন্য 

মহীনুভবগণ ক্রোধের অনুরোধে ক্ষমাবিসর্জন করিতে পরা- 

খ হয়েন। তীহাদের স্পঞ্ট প্রতীতি আছে, ক্রোধ কখন 
ক্ষমার সমবায়ী নহে এবং যে বস্তু যাহার অসমবায়ী,তাঁহাতে 

তাহার যোগসমাধান করিলে, উপ্তক্ষেত্রে পুনরায় বীজবপ- 

নের ন্যায়, উভয়েরই গৌরব বিন হুইয়। যাঁয়। উহাতে 
না সংসারের, ন! ক্ষম! ও ক্রোধের, কাহারই প্রয়োজনসিদ্ধির 

সস্তাৰন! নাই। মহপ্সি চ্যবন ক্ধ্ভাবতঃ মহাম্বা। তাহার 
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প্রকৃতি প্রকৃতির অবিকল অনুবাদ । মনঃ শাস্তির কেলি- 

নিকেতন এবং শরীর তপস্তার পবিত্র আশমস্বরূপ। অত- 
এব তিনি ষে সর্ববতোভাবে উল্লিখিত নিয়মের অনুমারী 

হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সত্য বটে, মহাঁবল ছুরা- 
চার; তাহার পাপের শেষ নাই; দোঁষের ইয়ত্তা নাই এবং 
অধর্পেরও সীমা নাই ; কিন্তু আজি তাহার সমুচিত প্রায়- 

শ্চিত্ত হইল। এক্ষণে আর তিনি সে মহাবল নহেন। অদ্য 
তাহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে যে, মানুষ কিছুই নহে। তাহার 

বলবিক্রম প্রভাবগৌরবও কিছুই নছে। তাহার স্বার্থ ও 

্বার্থজনিত কক্সিতজ্ঞানও কিছুই নহে। এই অনর্থময় স্বার্থ 
জ্ঞান পরিত্যাগ করিলে, সমস্ত সংপাঁর তাঁহার অনুকূলে, 

অন্যথা স্ববং স্গ্্িকর্তাও প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন। যাহার 
স্বার্থলিগ্নার লেশ নাই, সংসার তীাহারই পরাজিত ও অবি- 
কৃত। তিনিই প্ররূত রাঁজা, প্রকৃত সত্ত্রাট ও প্রকৃত চক্ত- 

রাট। তিনি শুদ্ধ মনুষ্যের নহেন, দেবগণেরও পরাজয় 

করেন। চরাঁচর বিধাতা পরমাতআ্মীও তাঁহার পরাজিত। 

আকাশ যেরূপ স্বয়ং নির্লিশ হইলেও) সংসার তাহাতে 

লিপ্ত, তব্রুপ তিনি সম্পর্কপরিশূন্য হইলেও, বিশ্বজগৎ তাহার 

সম্পৃক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য সকলেই তীহার আত্মীয়! 

তিনি স্বয়ং এই আঁতীয়তা আহ্বান করেন না; লোকে 

স্বতঃ প্রেরিত হইয়া, তাঁহাকে আত্মদান করে। দিবাকরের 

উদয় যেরূপ মকলেরই প্রার্থনীয়, তদ্রপ তাহার অভ্যুদয় 

সকলেরই কামনীয় হইয়া থাকে । এইরূপে সমস্ত সংসার 

যাঁছার আন্ীয়, তিনি কি লৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ | তিনি 
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যুধি্টির না হইলেও অজাতশক্র, কৌশল্যাগর্ভ না হইলেও 
রাম, নারায়ণ না হইলেও হরি, অর্জুন না হইলেও জিষুঃ, 

ূর্ধ্য না৷ হইলেও ভাম্বীন্, সৌমাদিনী না হইলেও বিদ্যুৎ, 
কুম্থম না হইলেও স্মনা, পর্বত না হইলেও মহীধর, রাঁজা 
না হইলেও নরপতি এবং বন্ধু না হইলেও স্ৃহৎ। 

বগুদ সঞ্জয়! এইপ্রকার দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাববশতঃ 

অদ্য মহাবলের অন্তঃকরণ অপূর্ব আলোকে সমুদ্দীপিত 
হইয়াছিল । এরূপ আলোক বা বিকাশময় পদার্থমাত্রেই 
স্বতাবতঃ মনোহারিতার ও চমকারিতার আধার হইয়। 
থাকে । পদ্মে মধু, আকাশে নিশ্মলতা, চক্দ্রে মৃত, জলে 

স্বচ্ছতা, রত্বে উজ্জ্বলতা, যৌবনে সৌকুমার্ধ্য, ইত্যাদি উহার 
নিদর্শন । এইজন্য মহাতআ্বীগণের চিন্তবুত্তি বিনয়, ক্ষমা ও 

লজ্জা! প্রভৃতি সদ্গুণরত্বে অলঙ্কত হইয়া থাকে । এইজন্য 
সদ্গুণরত্বে লৌকসংগ্রহণী আকর্ষণী শক্তির সঞ্চার দেখিতে 

পাওয়া যায়। এইজন্য আকর্ষণীশক্তির বিশ্বজনীন কার্ধ্য- 

কারিত। লক্ষিত হয় । এইজন্য মহাঁবলের চিরছুবৃত্তি পাষাণ- 

চিন্তেও অদ্য সহসা বিনয়, লঙ্জ ও মৃছুতা বলপুর্ধবক পদ- 

গ্রহণ করিল। চুম্বক লৌহ দেখিলেই আকর্ষণ করে, পদ্ম 
ূরধ্য দেখিলেই প্রফুল্ল হয়, ময়ূরী মেঘ দেখিলেই হষিত 

হইয়। থাকে এবং কুস্থমশোভা বসন্ত দেখিলেই আলিঙ্গন 
করে; সেইরূপ মহাতপা! চ্যবনের স্বভাবধৌত স্সিগ্বচিত্ত 

মহাবলের বিনয় ও লজ্জ! দর্শন করিয়া, ক্ষমা ও কারুণ্যরসে 

দ্রবীভূত হইল। তিনি তেজোগুণে অগ্নির ন্যায় প্রত্বলিত 

হইয়াছিলেন ; এক্ষণে ক্ষমাগুণে জলের ন্যায় শীতল হই- 

২ 
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লেন। অথবা পিতামহ লোকস্থিতি বিধানজন্য মহাত্া- 
দিগকে সময়ধর্মের অনুসারী করিয়া স্থজন করিয়াছেন। 

দিবাকর প্রভাতে অরুণ ও মধ্যাঙ্ছে জ্বলনমুর্তি ধারণ করিয়া 

উল্লিখিত সময় ধর্ষেরই অনুসারিতা প্রদর্শন করেন। পূর্ণ- 
চন্দ্র যে সহদা ভূবনোদ্ভাসিনী কৌমুদীমালা সংহরণপূর্ববক 
রাহুকবলে বা অমাবদনে নিপতিত হয়েন, ইহাই তাহার 

কারণ। এইজন্যই চিরবসন্ত ও চিরযফৌবন মনুষ্যলোকে 
ছুলত হইয়াছে। এইজন্যই রজনীমুখে অন্ধকারগর্জে 
তেজঃপ্রদীপ ভাক্করের পতন ও তিরোভাব দেখিতে পাওয়া 

যায়। এইজন্য স্ত্কুমার মুক্তালতা, স্ত্রকুমার যৌবনগ্ত্রী এ 
স্বকুমার বসন্তলক্মবীও শুষ্ক, নীরস ও বিগলিত হইয়া থাকে। 
খতুগণ যে পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত, গ্রহগণ যে পর্যায়ক্রমে 

গমনীগমন ও দিনযাঁমিনী থে পর্যায়ক্রমে তিরোধান ও অন্ত- 

দ্বান করেন, ইহাই তাহার কারণ। নিদ্রা এই নিষমের 

অনুগত হইয়া, কিন্করীর ন্যায়, প্রতি রজনীতে সংসারের 

সেবা করিয়া থাকে। বলিতে কি, এই সময়ধন্মিতা 

বিধাতার স্থষ্টিচাতুরীর চরমপীমা। বিজ্ঞানবল যেরূপ 
যন্্ের মূল, তদ্রুপ সমবায়িতা ও সময়ধর্টি তাও স্থষ্টির পল্তন- 
ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্যই আমরা বীজে 

অনুর, অগ্ুরে শাখা, শাখায় কিশলয়, কিশলয়ে পত্রেভাব, 

আবার পত্রমধ্যে মুকুল, মুকুলে পুষ্প, পুষ্পে কেশর, কেশরে 

পরাগ, পরাগে মধু. মধুতে স্থরতিতা, ঘথাক্রমে পরিদর্শন- 

পূর্বক নয়নমনের তৃপ্তি সমাধান করি। যদি এই সময়- 

ধর্সিতা না থাবি৩) তাহা হইলে, অন্ধকার ও আলোক, 
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চন্দ্র ও সূর্য্য, ছায়। ও আতপ, শীত ও গ্রীন্ত, প্রভৃতি রল্পনা- 

পথে বা স্বপ্নে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। তাহা হইলে, এই 
মংসার কি হইত, যিনি হৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর 
কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই। | 

মনুষ্য রোগে, শোকে, পরিতাপে ও বিয়োগঘন্ত্রণায় 

পতিত, অভিভূত ও মুচ্ছিত হইয়াও বে পুনরায় পরিভ্রাণ- 
প্রাপ্তি প্রত্যাশায় ক্লেশময় গ্রাথধারণ করে, এই সময়- 

ধর্পিতীই তাহাই কারণ। এই সময়ধর্ম্িতা বা পর্যযায়ী- 

ক্রমই তাহার আশা, আশ্বাস ও উৎসাহ প্রসব করিয়। 

থাকে । দে দেখিতে পায়, আকাশমগ্ডল সহম! মেঘে 

আচ্ছন্ন ৪ ঘোরায়িত হইল এবং বজ্র ও বিদ্যুতের ভয়াবছ 

গর্জন ও উতকটশিখা মুহুমুদু বিশ্করিত হইয়া, সংসার 
কম্পান্বিত করিতে লাগিল ; আবার পরক্ষণেই: জ্যোতি- 

দেবতা তারামালী পূর্ণচন্দ্রের পরমভাস্বরা কৌমুদীলেখা 
প্রকৃতির ভূবনভূষণা স্থন্দরীছবির অন্ুকরণপূর্বক তাহাতে 
হিল্লোললীল। গ্রকাশ করিল। সে আবার দেখিতে. পায়, 

মহকারমঞ্জরী ভ্রমর ভ্রমরীর গুণপরিচয়, কোকিলের 

সাদর সম্ভাষণ ও লোকের তৃপ্তি সমুৎ্পাদনপুর্ববক ' এই- 
মাত্র বিকসিত হইল, পরক্ষণেই তৎ্সমস্ত যেন সমভি- 

ব্যাহারে গ্রহ্ণপূর্ববক অন্তহিত হইয়া যায়। এইরূপ, 
থে বৃক্ষ শীতকালে শুক্ষপত্র হয়, তাহ! আবার বসন্তে মর্জ- 

রিত ও নবপল্পবে স্থশোভিভ হইয়া থাকে । যে নদী শীক্ষে 

শীর্ঘদেহ হয়, তাহা আবার বর্ধার প্রবাহবেগে উচ্ছলিত 

হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, এই নকল 



৪১১ মাগতারভ। 

পরধ্যবেক্ষণ ও অনুধাবন পূর্বক আশ! ও আশ্বাস 'ভ্যাস 

করে এবং উৎসাহে ও সাহসে পূর্ণ হয়। আমরা যে অতী- 

তের মহিত বর্তমানের তুল্লন! করিয়া, ভবিষ্যৎ ফল উপপন্ন 

করি, এরূপ পরিদর্শনই তাহার প্রযোজক । রাত্রি হইলেই 
প্রভাত হয়, এ কথার অর্থ অতি মহৎ | সেইরূপ দিবা- 
কর অতি তেজম্বী ও সর্কবোপরি অধিঠঠিত। তিনিও প্রতি- 
দিন অতি উচ্চ স্্বমেরুশিখরে নীত ও অতিগভীর সাগর- 
গর্ভে নিপতিত হইয়া! থাকেন। এ কথাঁরও অর্থের মীম। 
নাই। 

তত্বদরশী মনীষিগণ নির্দেশ করেন, সময়ধর্োর 

অনুসারিতাই এরূপ উদয়াস্তের সাক্ষাৎ বা নিত্যসিদ 
কারণ। কাল ও দৈব এ কারণের পরিদর্শক বা পরিরক্ষক 

মাত্র। অতিমহৎ হইতে অকিক্ষদ্র পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুই 

এই ধর্মের অনুগত । ইহাই লোকসংহারের ও লোক- 

রক্ষার হেতু । মনুষ্য এইজন্য সখের পর দুঃখ ও ছুঃখের 

পর স্তুখ কল্পন৷ করিয়া, অধীর হয়। তত্ববাদীগণ এইজন্যই 
বিপদকে সম্পদ ভাবিয়া আলিশ্রন করেন এবং যখন যেরূপ 

অবস্থা, তখন তদনুরূপ চলিতে উপদেশ দিয়! থাকেন। 
তাহার। বলেন, পরমেশ্বর মঙ্গলময়, তাহার ইচ্ছাও অভিপ্রায় 

মঙ্গলময়। অতএব তাহার হস্ত কখন বিপদ রচনা করে 

না; প্রত্যুত, অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন। শ্থতরাং 

মনুষ্য যাহাকে বিপদ বলিয়া বোধ করে. তাছা বস্তৃতঃ 
বিপদ না' হইতেও পাঁরে। মৃত্যু এ বিষয়ের নিদর্শন। 
স“সারীর কল্পনায় মৃত্যু অপেক্ষা বিপদ আসার নাই; কিন্ত 
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তব্বদর্শীর কল্পনায় মৃত্যু অপেক্ষা অমৃন্ত আঁর নাই। ভোগের 
শেষ হইল; বয়মেরও চরমদশা উপস্থিত | সময় ধর্দে 

জর! বলবতী হইয়া, ব্যাত্ীর ন্যায় আক্রমণ করিল এবং 
উত্ানশক্তি, চলৎশক্তি ও জীবনীশক্তি হরণ করিয়া লইল। 
ষ্টিশক্তিও বিদুরিত হইয়া! গেল। যে দেহ পৃথিবীর এক- 
দিন ভূষণ ও গৌরব ছিল, আজি তাহু। জড়ের ন্যায় হইল। 
সেই হস্ত মেই পদ সকলই আছে, কিন্তু তাহার কার্ধ্য- 
কারিতা নাই । বিকার নহে, উন্মাদ নছে, মদিরা নহে, 

মায়া নে, অথচ তনগগ্রস্ত বা তততদাবিষ্টের ন্যায়, বদ্ধ, 

রুদ্ধ, অবসন্ন ও জড়ময়ভাবে অভিভূত। এরূপ অবস্থায় 

মৃত্যু ভিন্ন আর কি প্রীর্থনীয় হইতে পারে ? অতএব মৃত্যুও 
মামাদের অমৃত। ঘযেব্যক্তি লোকালয়ে দিব্যগৃহে অথবা! 
পর্ণকুটারেও বাস করিয়াছে, সে যদি বন্দী হইয়। বিজম 
কারায় বিনিক্ষিগড হয়, তাহা হইলে কি শোচনীয় দশ! 

অনুভব করে। সেইরূপ, স্থখময় সৌকুমার্য্যময় আশা ও 

মনোরথময় মনুষ্যত্বময় যৌবনস্ত্রী সম্ভোগ করিয়া, কোন্ 

ব্যক্তি বিরূপকারিণী কুটিলগতি শোকমুত্তি জরার সহবাসী 
হইতে পারে? 

অফত্রিৎশ অধ্যাঁয়। 
সমবায় ও অহ্যাতত্ব। 

হবমতি কহিলেন, মহাভাগ মহধি চ্যবন ধারাঁপতির সধি- 
নয় যুক্তি সন্দর্শনপূর্ববক ঝটিকাবিরামে মহার্ণবের ন্যায়, পরম 

শান্ত স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অথবা জলদপটল তিরো- 



ধ৩৪ যোগভাবত। 

হিত হইলে, আকাশ নির্মল হয়, আকাশ নির্মল হইলে, 

উহাতে চন্দ্রদূরধ্য প্রস্তুতি নির্মল বস্তুর প্রতিভা বিক্ষ,রিত 

হয়, মহ্র্ষিরও তদনুরূপ হইল । অথব আলোকের নির্ধম- 

লত1 স্বভাবসিদ্ধ, মহাত্সার নিন্মলতাও স্বভাবসিদ্ধ | যাহা 

স্বভাবসিদ্ধ, তাহাই মত্য। যাহা সত্য, কোনকালে কোন 

অবস্থায় তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য নাই। এইজন্য 
চন্দ্রের কিরণ সর্বদাই ন্সিপ্ধ ও অগ্নির আভা সর্ববদাই উষ্ণ । 
বিয়োগী উহাতে তাপ অনুভব ও শীতভ্বরী ইহাতে স্থখবোঁধ 

করে বলিয়া, কখন তাহাদের সত্যতার হানি হইতে পারে 

না। ভাবিয়! দেখিলে বিয়োগী ব| শীতভ্বরীর অবস্থা কখন 

প্রকৃত নছে। যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে, বিয়োগের 
তবসাঁনে সংযোগদশায় চন্দ্রকিরণ কখন মনোহারী অথবা 

শীতজ্বরের পর্যযবলনে অগ্নির আভ। অপ্রিয়করী হইত না। 

মনুষ্য মনের দোষে, চক্ষুর দোষে অথবা কাধ্য কারণের 

অনুগত অতএব বস্তরমাত্রেই মমবার ধর্মে আক্রান্ত বলিয়াই ; 
স্তখে দুঃখ ও দুঃখে স্বখ অনুভব করিয়া থাকে। যাহ 

মিথ্য। তাঁহ। মিথ্যার দিকেই ন্মভিনীত করে। চক্ষু প্রকৃত 
অবস্থায় অবস্থিতি করিলে, বস্তর আকার প্রকার স্থুম্প$ 
লঙ্ষিত হয়; কিন্তু কোন প্রকার দোষে আক্রান্ত হইলে, 
'আর মেরূপ দেখিতে পাওয়। যায় না। ইন্দ্রজাল বা মায়ায় 

অভিহত হইলে, জলও অনল বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ, 

বুদ্ধি বিকৃত বা মনঃ দুষিত হইলে, সমুদায় সংসারই দোষ 
ময় ও বিকারময় বলিয়া গ্রতীতি জন্মে। এইজন্য মহাত্মা- 
গণের মঙ্গলময়কার্ষ্যে ছুরাক্মীগণ বিবিধ দোষের আরোপ 
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করিয়া থাকে । মনীষিগণ ইহাকেই পরীবাঁদ বলিয়। নির্ণয় 
করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে অপুয়া বলিয়া থাকেন। 
এই লোকদুষণী অসুয়া বা পরীবাদ সান্নিপাতিক বিকার 
অপেক্ষাও ভয়াবহ এবং হলাহল অপেক্ষাও প্রখর । ইহাতে 
প্রথমেই দৃষ্টির দোষ সমুৎপন্ন ও কর্ণের বিরুতি সমুদৃভূত 
হইয়া থাকে। অনন্তর মন বিকৃত হয়, ধূম ও ধুলি যেরূপ 
বস্তুর বর্ণ হরণ করে,তদ্রপ অসুয়া লোকের খ্যাতি ও প্রতি- 
পন্তি বিনাশপুর্বক গুণরত্ব গ্রাস করিয়া থাকে । ইহার 

দন্ত নাই তথাপি দংশন করে, বিষ নাই তথাপি অভিভূত 
করে, শিখা নই তথাপি সন্তাপিত করে, তেজ নাই তথাপি 

দগ্ধ করে, হস্ত নাই তথাপি আঘাত করে, ভার নাই তখাপি 
পেষণ করে। এইরূপে এই ছুরাচাঁরিণী অসুয়া ঈশ্বরের 
প্রতিকূলেও ধাবমান হুইয়া থাকে । মৃত্যুর পরিণাম অমৃত 

ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু আমরা এই অসুয়াবলে অন্ধ 
হইয়া, তাহার দোষ প্রথ্যাপন করি। পাপ করিলেই 

দগ্ধ হইতে হয় কেননা, পাপ অগ্নিময় স্বরূপ। ইহা 

জানিলেও আমরা অসুয়াবেগ বিচলিত হইয়া, এরূপ পরি- 
ত্যাগে ঈশ্বরের দোষারোপ করিয়া থাকি । সুর্ধ্য সকল- 
ভূবন প্রকাশ করিতেছে, তাহার কিরণও আমাদের.সহা হয় 

শা। কখন তাহাকে অগ্নি, কখন বা প্রচণ্ড বলিয়া অভি- 
সম্পাত করি। ফলতঃ, সংসারদুষণী অসুয়৷ পৃথিবীতে 

স্থানপ্রাপ্ত না হইলে, নির্মল ক্র্গ ভুবনেও দোষের অনু- 

সন্ধান করে। মক্ষিকা যেরূপ ব্রণের পক্ষপাতিনী ও শুকরী 

গেরূপ বিষ্টা় অনুরাগিনী হয, 'পেইরূপ 'দুয়াও দোষ 
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মাত্রের অভিলাষিণী হইয়া থাকে ।. পূর্ণচন্দ্রের অস্বৃতময় 

কৌমুদীযালায় অথব। তারাময় হারগুচ্ছে ইহার দৃষ্টি পতিত 
হয় না) কেবল কলঙ্ক চিহ্কে পুনঃপুন? সংক্রান্ত হইয়া 
থাকে। এবং কেবল তাহারই দুষণবাদে প্রবৃত্ত হয়। 
বস! যাহার! স্ুত্সিগ্ধ মলয় মমীরকেও গরলময়, বলিয়। 

প্রখ্যাপন করে, তাহারা যে স্ববুদ্ধিপ্রসৃত সৎকল্পনাকে 

কৃত্যা বলিয়! বোধ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যেরূগ 

জীর্ণনরোগের পরিণাম অরুচি, এবং অরুচির পরিণাম কুপধ্য 
সেবন, তদ্রুপ অসুয়ার পরিণাম অপরাগ এবং অপরাগের 

পরিণাম দোষৈকদর্শিতা। পৃথিবী সাক্ষাৎ ক্ষমাময়ী। 
ক্ষমার সহিত দোৌধৈকদর্শিতাঁর নিত্যবিদ্বেষিতা। অতএব 

পুরুষ দোষৈকদর্শা হইলে, বস্তুমতী তাহাকে পরিত্যাগ 
করেন। এইজন্য অসুয়ার কুত্রাপি আদর নাই। স্বার্থের 
অতিমান্র সেবাই এই নরকজননী অসুয়ার প্রসূতি বলিয়া 
তত্বশাস্ত্রে বিনিণীতি হইয়াছে । অথবা একমাত্র দিবাকর 

যেরূপ আলোক, উত্তাপ, বিকাশ ও কৌমুদদীর কারণ, সেই- 
রূপ একমাত্র স্বার্থ হিংসা, ঈর্ষ7, অসূয়! ও পরদ্রোহ প্রত্ৃতি 
সমুদায় পাপের প্রযোজক | কুলদেবতারা মঙ্গল করুণ, 

অপুণ্যজননী সংসারদুষণী অসুয়া যেন কদাচ তোমারে 

আক্রমণ করিতে না পারে। 
স্পা পাশিশস্পীদ  ীাক্ি 



উনচত্ত্রারিংশ অধ্যায় । 

গ্রজাপতিসংঘাদ। 

স্বমৃতি কহিলেন, বগম ! মনীষিগণ নির্ণয় করিয়াছেন, 

মছুপদেশ অসমুদ্রসস্ৃত রত্রস্বরূপ) অনগ্রিসম্তৃত তেজঃ- 

স্বরূপ; অদূরধ্যসম্তুত আলোকন্বরূপ, অচন্দ্রসস্ভৃত জ্যোঁতিঃ- 
স্বরূপ ও অপুষ্পমস্তৃত বিকাঁসম্বরূপ। অথবা, পুষ্পের 
বিকাঁদ যেরূপ ক্ষণস্থায়ী ও আ্মনিষউ, ইহার বিকাস সেরূপ 
নহে। সূর্য্য, পদ্ম ও পদ্মসদৃশ বস্তৃকেই: প্রফুল্ল করে, পাষাণে 
বা পাষাণসদৃশ পদার্থে ইহার আলোক প্রতিফলিত হয় 
না; কিন্তু সছুপদেশ প্রস্তরবগ জড়মতি মূর্খ ও পদ্মব 
বিকচচিত্ত সাধু সকলকেই প্রফুল্ল করিয়া থাকে । চনক্দ্রকিরণে 
নিত্য ক্ষয়োজয় দেখিতে পাওয়া যায়; এইজন্য উহা! অমা- 

বস্তার অন্ধকারে লুকায়িত হয় ; কিন্তু সহুপদেশ পরম সত্য 

পদার্থ । অতএব অন্ধতমসাচ্ছন্ন গতীরগহ্বর সদৃশ মুঢ় হৃদ- 

গ়েই উহা প্রভাব পরিলক্ষিত ছয়। অমা রজনীর স্বনিবিড় 

তিমিররাশিও উহার পরিচ্ছেদ করিতে পারে না। অগ্নির 

তেজঃ দিবাঁকরকিরণে লুক্কায়িত হয়, কিন্তু ইহার তেজঃ 
কুত্রাপি প্রতিহত হইবার নহে । ইহ! রজনীর অন্ধকারে 

ও দিবার হনির্মল আলোকে সর্বত্রই লমতাবে বিকসিত 

ও প্রস্বলিত হইয়! থাকে । রত্ব যতই উৎকৃষ্ট হউক, কখন 
৯৩ 



দূ ১ খোগঙজাণত । 

অশূল্য হইতে পারে না এবং ইহার উজ্জ্বলতা কালে 

বর্বিত হইয়। যায়; কিন্তু সছুপদেশ নিত্য পরিষষত অমূলা 

পদার্ঘ। পিতামহ সত্য ধশ্মশান্তি ও সায় প্রভৃতির স্ষ্টি করিয়া, 

(লাকস্থিতি বিধান জন্য আদেশ করিলে, তাহার! সমবেত 

হইয়া কহিয়াছিলেন, তগবন্! আপনি আমাদের. সৃষ্টি 

করিলেন; অবস্থিতিষ্থান নিয় করিয়া দিন। আমরা 

কোথায় অবস্থান পূর্ববক লোকস্থিতি বিধান করিব ? মনুষ্য- 

তুমি স্ভাবতঃ নরকময় | প্রকৃতি উহাকে পরিত্যাগ করি- 

যাছেন। স্বার্থমোহের দুরস্ত তাড়নায় লোকমাত্রেরই 

শন্তঃকরণ দুষিত। এবং পাপের অবিভাব বশতঃ তাহাদের 

এরীরও পবিত্র নহে। বিশেষতঃ কালে কালে পাপ 

প্রবৃত্তি ও স্বার্থপিপানা বলবর্তী হইয়া, সমস্ত সংসারে 

অখণ্ড রাঁজত্ব বিস্তার করিতেছে.। অতএব আমরা কোথায় 

অবস্থান করিব ? কেই বা আনাদের সমাদর করিবে 

পিতাগহ কহিলেন, একমাত্র সছ্ুপদেশ তোমাদের 

বাসস্থান হইবে । বড়বাঁমুখ ছগ্ি যেরূপ সলিলরাশি পান 

করিয়া সলিল মধ্যেই অবস্থিতি করে, তদ্রপ তোমরাঃ 

সদুপদেশরূপ দেবছুর্লত অমুত পান করিয়া, সর্ববদা বদ্ধিত 

হইবে । এবং তাহাতেই অধিষ্ঠান করিবে | তাহা হইলে, 

পাপ তোমাদের ত্রিসামায় গমন করিবে ন| ) এবং স্বার্থও 

তোমাদিগের পরিভব বা. পরিহরসাধনে | প্রানুভূতি 

হইবে ন!। 

বহল। তৎকালে লছুপদেশ তথায় উপস্থিত ছিলেন । 

ভান বঙ্ুব মাস প্রেধ পর্ণন ১ অনাস্টের ম্যায় লোকত্রিণ 
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পতার ন্যায় প্রীতিময়, এচং অপত্যেব ন্যায় প্নেহললিত | 
ভ্লাহার আকারে প্রবোধময় পরম জ্যোতি: ও জ্ঞাঁনময় 

নর্বলোকলোভন বিশুদ্ধ আলোক বিদ্যোতিত হইতেছে। 
হার কথায় অমৃত, হান্তে চন্দ, দৃষ্টিতে সূর্ধ্য ও অঙ্গ- 
বিক্ষেপে যেন উৎ্মবলগ্মনীর আবির্ভাব হইয়াছে । তিগি 
মমুচিত বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতামহ ! 

শামারে কোথায় স্থান প্রদান করিবেন? আমি একাকী 
ছিলাম, এক্ষণে বহু পরিবারে বদ্ধ হইলাম। সংসারে 

ইহাদের শক্র অনেক | তাঁহারা পদে পদেই ইহদিগকে 
বিভীষিকা প্রদর্শন ও তাড়না করিবে ইহারা স্বভাব; 

লতার ন্যায়, বনিতার ন্যায় ও কবিতার ন্যায় কোমল 

প্রকৃতি। আমি ইহাদিগকে লইয়া শক্রময় পৃরীমধ্যে 

কিরূপে একাকী বাস করির ? 

পিতামহ কহিলেন, তোমার ভয় নাই। বেদ গর্ভ, 

নরম্বতীঙ্গিহ্ব, বৃহস্পতি বদন ও আশ্মপদ প্রভৃতি শান্ত, 

বসাম্পদ স্থান মকল তোমার বাস হইবে । খ্মুত নিষ্ত 

[তোমার পোষণ, নিত্যন্রখ ভোমার বদ্ধন, অনাময় শান্তি 

তোমার লোভনীয়তা সম্পাদন এবং দ্য়ং আঁমি তোমায় 

নিরাপদ কল্যাণ বিধান করিব। তুমি ন্বভাবতঃ মকলেরই 
প্রিয়, দর্শনীয় উপজীব্য, ও শ্বখমেব্য হইবে | এবং আমাৰ 

ন্যায় সর্ধথা পক্ষপাতপরিশূন্য হইয়া, সকলেরই সমান 

প্রীতি ও সমাৰ সখ বিধান করিবে । অধিকন্ধ, তোমার 

তেজ? ও প্রভাব সর্ালোকাতিশার়ী এবং মহিমা রমায়না- 

স্নক হইবে । তাদ্বর। ভূমি সাধু অসাধু.তেজঃ অতেজ সকল- 



8০ যোগভাবত। 

কেই মমভাঁবে আকর্ষণ করিবে এবং পাঁষাঁণকে৭ দ্রবীভূত 
ও বজকেও বিগলিত করিতে পারিবে । তোমার প্রভাবে 

লোকের স্বার্থবুদ্ধি দিবাকরের অভ্যুদয়ে তিমিরের ন্যায় 
তিরোহিত, পাপপ্রবৃত্তি ঝটিকাঁবেগবশবর্ভী তৃণগুচ্ছের 

ন্যায় বিদুরিত, রিপুগণ আতপকর্ণসংস্থষ্ট হিমানীর ন্যায় 
বিগলিত এবং ধর্মমজ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতি সতবৃত্তি সমুদায় 

চক্রোদয়দর্শী মহাসাগরের ন্যাঁয় উত্তরোন্তর বর্দনোন্মুখী 

হইবে। তুমি অলঙ্কতেরও অলঙ্কার, রূপবানেরও রূপ, 

লক্ষমীবানেরও লক্গমী, সৌভাগ্যশালীরও সৌভাগ্য এবং 

পৃথিবীর সর্বস্ব হইবে যাহাদের অলঙ্কার ও সৌভাগ্য 
প্রভৃতি কিছুই নাই, তুমিই তাহাদের তত্ৎ পদ পুরণ 

করিবে । বলিতে কি, তোমার অভাবে বা অবহেলা 

করিলে, সৌভাগ্য প্রভৃতিও কিছুই কার্ধ্যকর হইবে না। 

লোকে শয়নে স্বপ্নে আহারে বিহীরে ও অন্যান্য সমুদায় 

ব্যাপারেই সর্বদা তোমারে হৃদয়ে অভীষটের ন্যায়,দেবতার 

ন্যায়, প্রিয়তমের ন্যায়, প্রাণের ন্যায়, ধারণ ও ধ্যান 

করিবে। পুজ্র সমান সংসারীর স্নেহ নাই। সেই পুভ্রও 

যদি তোমারে পরিহার করে, তাহা হইলে, পিতামাত। 

তাহাঁকে পরিহ।র ত্যাগ করিবেন। তুমি যাহার হৃদয়ে 

বিরাজ করিবে, জ্ঞান, বিজ্ঞান তাহার পরিগ্রহ হইবে। 

সেব্যক্তি দরিদ্র হইলেও ধনী, দুর্বল হইলেও বলবান, 

অকিঞ্চন হইলেও সর্ববসম্পন্ন, চণ্ডাল হইলেও সেব্য, অসত্য 

হইলেও অধিগম্য, আত্মীয় হইলেও আত্মীয়, বিজাতীয় 

হইলেও সজাতি, শক্র হইলেও মিত্র এবং প্রজা! হইলেও 
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রাজার অপেক্ষাও পুজনীয় হইবে । ফলতঃ) তুমি মক- 
লেরই মিত্র ও শ্হত, পুজনীয় ও বনুমান্য হইবে। 
এবং আমার ন্যায় সমস্ত সংসার রক্ষা করিবে। সেইরূপ 

সমস্ত সংসাঁরও তোমার মিত্র ও ম্ছত এবং রক্ষক হইবে। 

মনুষ্যগণ বাল্যে, যৌবনে, বার্দক্যে, মৃত্যুমুখে, শৌকে, 
সন্ভাপে, রোগে, বিয়ৌগে, সম্পদে, বিপদে, তোমার সেবা 

করিবে । সকলকালে মকলদেশে ঘকলপাত্রেই তোমার 
প্রভাব ও অরিকার, আদর ও গৌরব প্রাছুভূত ও পরিগণিত 
হইবে। একমাত্র তোমাতেই জ্ঞান বিজ্ঞান, স্ুখস্বস্তি 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুমি একাকী হইলে, আমার 
যায় সর্বব্যাপী, সর্বাশ্য়, সর্ববগ্রাহা ও সর্বপ্রিয় হইবে। 

লোকে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তোমার পরিগ্রহ ও অযাচিত 
হইয়া তোমাকে আত্মদান করিবে। অধিরন্ত তৃমি কামরূপ 

ও কামগতি হইবে, অর্থাৎ কখন ধর্মসংহিতারূপে ধর্্মানুরাঁগ 

প্রচারিত করিবে ;) কখন বিধিশান্ত্র হইয়া, লোক স্থিতি- 

বিধান করিবে ; কখন রাঁজনীতি হইয়া, নরপতিগণের 
সাহায্য করিবে ;) কখন দগ্ডনীতিরূপে প্রাছুভূতি: হইয়া, 
ছুরাত্বাগণের শাপন ও সাধুগণের রক্ষা করিবে; কখন 

লোকনীতিরূপে লোকধাত্রা বিধান করিবে । ন্যায় সাখ্য 

পাতঞ্জল তর্ক বা পদার্থ দর্শন কেহই তোমা ভিন্ন হইবে না! । 
তুমি সনকলেতে অবস্থানপূর্ববক অথব! ততততস্বরূপে প্রাছুভূতি 

হইয়া লোকের পরমার্থপদ প্রদর্শন, বুদ্ধিমার্গ শোধন ও 
মদীয়, স্বরূপ. প্রকটন করিবে । তোম! ব্যতিরেকে বিদ্যা 
বিধবা হইবে ; জাম অনাথ হইবে ও বিজ্ঞান অসহায় হইবে 



৭8 মোগভাবত [ 

এবং ধধিগণেরও বাক্য শুদ্ধ শব্দময় হইবে । তুমি আঁচার্য্য- 

গণের মরম্বতীগর্ভ বদনবিবরে অবস্থানপূর্ধক এ সকল পর- 

্পরাক্রমে, সর্বত্র প্রচার করিবে। তোমার উপাসনা ন| 

করিলে, কাহারই কোনবিষয়ে গ্ররূত শিক্ষা হইবে না। 

এইজন্য ব্যাস, বশিষ্ঠ ও বালীকি প্রভৃতি মহধিগণ সর্ব 
সাবধান হইয়া সর্ধতোভাবে তোমার উপাসনা করিবেন 
এবং আঁমাঁর আদেশে বিবিধ মহাবাক্য প্রণয়নপূর্ববক লোঁক- 

মধ্যে তোমার প্রচার ও প্রশংসাগান করিবে । চক্দ্রোদযে 

যেরূপ সমস্ত সংসার আলোকময় হয়ঃ তদ্রাপ তোমাৰ 

প্রচারে সমস্ত জ্যোতির্য় হইবে | ভুমি যেখানে অবস্থান 
করিবে, তথায় রোগ, শোক, মদ, মোহ. ছু$খ বিষাদ উদ্দিভ 

বা উপচিত হইতে পারিবে না। লোকে তোমায় প্রকাশ 

ও আবিতীববলে বিবিধ নীতি সমুদ্ভীবনপূর্বক পরম্পরের 

ধর্মজ্ঞান বদ্ধিত করিবে। তুমি পুভ্র ও পিতার, স্বামী 

স্ত্রীর ভ্রাতা ও ভগিনীর পরম্পর পরম্পরের প্রতি সমধিক 
প্রীতি ভক্তি স্নেহ মমত। শৃদ্ধা ও অনুরাঁগের কারণ হইবে। 

প্রবন্ধকার ও গ্রন্থকারগণ স্ব খ কল্পনাবলে তোমার স্বরূগ 

বিবিধরূপে লোকমধ্যে প্রকটন করিবে । তৃমি যুক্তি ও 

জ্ঞানের সারসঙ্কলনপূর্ববক পরমার্থময় বৈরাগ্যের আবিষ্কার 

করিয়!, সংসারের মাঁয়াবন্ধন ছেদন করিবে । এতদ্তিন 

প্রকৃতি তম্ময়ী হইবে অর্থাৎ লোকে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনায় 
ও সমস্ত কার্যে তোমাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে | তুমি 
ব্ততা ও বাগ্িতা প্রভৃতি বিবিধ নাষে বিখ্যাত হইবে 
এবং যাহার শরীরে অধিষ্ঠান করিবে, সর্কাত্র তাছার খ্যাডি 



বিরাট পব্ৰ। বন 

ও প্রতিপত্তি বঞ্চিত ও প্র্ক,রিত হইবে এবং কীর্তির পতাক! 

চিরকাল উডদ্রীন হইয়া, আকাশ পাতাল প্রভৃতি আলোড়ন 

করিবে । উপাধ্যায়গণ ছাত্রগণের প্রবৃত্ভিশোধন জন্য 
সর্বদা তোমার আশুয় করিবে । তুমি গৃহস্থের গৃহ তপ- 

স্বার আশৃম, দরিদ্রের কুটীর ও ধনীর প্রাসাদ সমভাবে অল- 
নত করিবে । েস্থানে তোমার সেবা নাই, বা সমাগম 

নাই, তথায় লক্ষ্মী বা সম্পন্তি প্রবেশ করিবে না; বিদ্যা ও 
দ্ধির জ্যোতিও প্রশ্ষ,রিত হইবে না। তুমি মেঘের 

গর্জনে, বজের বিশ্ফোটনে, বিদ্যুতের -গঙ্ধরে, সমুদ্রের 

দ্বারলবণে, পর্বতের গুহায়, পুষ্পের সৌরতে, মৃদুল 

সমীরে, বিচিত্র শাদ্ধলে, বিকসিত উপবনে, ফলতঃ সব্ধবত্র 

দমভাঁবে অবস্থান করিবে। মনুষ্য যখন যেদিকে চক্ষু 

উন্মীলন করিবে, তখন সেইদিকেই তোমাকে দেখিতে 
পাইবে । পগ্ডিতগণ বিবিধ গল্প, উপন্যাস ও উপাখ্যান 

স্থলে তে।মার প্রচার করিবে। তুমি বীণাবেধুর বঝঙ্কারের 
হয় মকলেরই মনোহর হইবে । আমি অভিশাপ দিতেছি, 
যাহারা তোমার অবমাননা! বা পরিহার করিবে, তাহার! 

কখন সখী হইবে না। তাহাদের জ্ঞানবিচ্ছান স্কর্তি পাইবে 
ন]; বুদ্ধির মলিনতা ও মনের জড়তা বিদূরিত হইবে না) 
ধ্দয় প্রশস্ত ও বোধশক্তি সমুমত হইবে না? ছুশ্রবৃত্তির 

পরিহার বা সৎগ্রন্বত্ির সমুপচয় হইবে না। 



চত্বারিংশ অধ্যায় । 

স্মৃতি কহিলেন, বম! তশ্কালে দেবী সরম্বতী বীণা- 

হস্তে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শেতবর্ণা হইলেও 

সর্বালোকময়ী সর্ববদীপ্তিময়ী, সর্ববতেজোময়ী ও সব্বপ্রকাশ- 

ময়ী। তাহার কান্তি চন্দ্র, পদ্ম ও কুমুদ প্রভৃতি চমৎকারী 

ও মনোহরী পদার্থের আদর্শ । বিদ্য। তীহার কন্যা, জ্ঞান- 

বিজ্ঞান তাহার পুক্র, বুদ্ধি ও বিচার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি 

সমুদায় তাহার পরিজন এবং চত্ুঃযষ্টিকলা ভীহার পরি- 
চারিকা। এ জ্ঞানবিজ্ঞীনের জ্যোতিঃ এরূপ প্রকাশবিশিষ 

যে, তদ্দারা পরোক্ষ অপরোক্ষ মকল বিষয়ই শ্ুম্প$ লক্ষিত 
হয়। তত্ব্দর্শী মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, এই চক্ষু,চক্ষু নহে) 
জ্ঞানবিজ্ঞানই মনুষ্যের প্রকৃত চক্ষু । যাহার এ জ্ঞানবিজ্ঞান- 

রূপ চক্ষু নাই, সেই ব্যক্তিই অন্ধ। সংসার তাহার পক্ষে 

নিবিড় অন্ধকার । অগ্যের কথা দুরে থাক, মে আপনার 

বিষয়েই অন্ধ । তাহাকে দাসের ন্তায়, বদ্ধের ন্যায়, রুদ্ধের 

য]য়, বন্দীর ন্যাঁয়, নিতান্ত পরাধীন হুইয়া, সংলারপথে পদ- 

চালনা! করিতে হয়। ভয়, সন্দেহ, মোহ ও আশংকা 

প্রভুর ন্যায়, নিয়ন্তার দ্কায়, শাস্তার ন্যায়, তাহার উপরি 

অসীম কর্তৃত্ব বিস্তার করে। ঈশ্বরের বিহিত এই মনো- 

হারিণী স্থষ্টিও তাহার প্রিপন্থিনী বলিয়া বোধ হয়। গে 
আপনার ছায়া দেখিয়া ভীত ও সংকুচিত হইয়া থাকে। 



বিণ।ট প্র! থহ৫ 

সামিপাতিক রোগীর ন্যায় তাহার বাক্য সকল প্রলাপময় ; 
মদিরামন্তের ন্যায়, তাহার কার্ধ্য সকল উন্মাদময় ; পক্ষা- 
ইতের ন্যায়, তাহার কাধ্যশক্তি অবসাদময় ; সর্পদক্টের 
ন্যায়, তাহার বৃদ্ধিবৃততি প্রযাদময়; আপন্নমৃত্যুর ন্যায়, 
তাহার চিন্তরৃত্তি মোহময় এবং কালবিদ্ধের ন্যায়, তাহার 
জিচ্বা ছুর্নিবাঁর জড়তাময় উপদেবত। তাহার অধিষ্ঠাত। 
জড় তাহার ইউদেবতা এবং আকাশের নীলগীতাদি ক্ষণিক- 
চিহ্ন সকলও তাহার অদৃষ্টের নিয়ন্ত। হইয়। থাঁকে। সে 
স্বপ্ন ও কল্পনাজাত বিষয় সকলও সত্য বলিয়া বোধ কৰে 

এবং তজ্জন্য শোকে হর্ধে অভিভূত হয়। স্বাধীন,ও প্রশস্ত - 
চিন্তে শয়ন ভোজন প্রভৃতি অবশ্য কর্তব্য বিষয়নকলও 

সম্পাদন করা তাহার সাধ্য নহে। গ্রহণ প্রতিদিন উদ্দিত 
ও অস্তমিত হইতেছে) ধুমকেতু আকাশপথে সর্বদাই 
বাতায়াত করিয়া থাকে; সূ্ধ্য ও চন্দ্রের রাহুমুখে প্রবেশ 

ও পরিবেশ স্বভাবদিদ্ধ; মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ বিস্ফ.রিত 
ইইয়া থাকে ইত্যাদি প্রাকৃতিক সমুদায় ঘটনাই তাহার ভয়, 

উদ্বেগ ও চিন্তার কারণ সমু্পাঁদন করে । অসতে সদ্ভ্রম, 

মথ্যায় সত্যবোধ ও ছায়ায় বস্তরজ্ঞান তাহার শ্বভাবসিদ্ধ। 

ন্দ্রে কলঙ্ক, মবণালে কণ্টক, সমুদ্রে লাবণ্য, ইত্যাদি দর্শন 
করিয়। তাহার স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বিধাতা স্বয়ং দোষময় 
অথবা উহার সৃষ্টি সর্ববথা অনর্থময়। এই সকল কারণে 

ইতভাগ্যের ম্যায় তাহার আশা ও আশ্বাস বদ্ধমূল হয় না; 
গ'বস্তের ন্যায় তাহার আত্মজ্ঞান প্রহ্ষরিত হয় না; 

)দীবগ্রন্তের ন্যায়, তাহার শান্তি উপজাতি হয় না) কাঁল- 
৯৪ 
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কবলিতের ন্যায়, তাহার বুদ্ধি প্রসন্ন হয় না; হতাশ্বাদের 

ম্যায়, তাহার সংগ্রবৃত্তি সমুদ্িত হয় না) মোহাবিষ্টের ন্যায় 
তাহার মোহজাল নিরাকৃত হয় না; জড়ের ন্যায়, তাহার 

চেতন! সঞ্চারিত হয় না এবং নষ্উজ্জনের ন্যায়, তাহার ছুপ্র- 

রতি বিগলিত হয় না অধিকন্ত, তাহাকে যেন বন্ধু ভাঁবিয়। 

আলিঙ্গন করে, বিষয় যেন আত্মীয় ভাবিয়! পরিগ্রহ করে; 

সংসারমমতা৷ ধেন প্রণয়ী ভাবিয়া পরিচর্য্যা করে ; ইন্দ্রিয় 

সেবা যেন কুটার ভাঁবিয়! আশয় করে এবং এবং মিথ্যা যুক্তি 
যেন স্সিপ্ধ ভাবিয়া অবলম্বন করে; মে যেন চিরকাল অন্ধ- 

কাঁর হইতে অন্ধকারে, গহ্বর হইতে গম্বরে, প্রান্তর হইতে 

প্রান্তরে অথবা জঙ্গল হইতে জঙ্গলে পেচকের ন্যায়, 

সর্পের ম্যায়, ডেকের ন্যায়, দশ্গ্যুব ন্যায়, সিংহ ব্যাত্রাি 

ইতরপশুর ন্যায়, বাম করিয়! থাকে | তাহার আত্মা অশু- 

চির ন্যায়, দেহ অপবিজ্ের ন্যায়, মনঃ নরকের ন্যায় 

ও প্ররৃত্তি খাশান ভূমির ন্যায়, সংসারের কোন কাধ্য 

করিতে পাঁরে না । সে যেমন জন্মের পুর্বেবে অন্ধকারময় 

কারাম্বরপ জননীগর্ডে বাস করিয়াছিল, যেন সেইরণ 

অন্ধ ও বদ্ধ অবস্থায় যাবজ্জীবন অবস্থান করিয়া থাকে। 

তাহার অজ্জানরজনীর প্রভীত নাইমোহনিদ্রার অবসান নাই 

প্রমাদরূপ বাল্যক্রীড়ার বিরাম নাই ; এবং আত্মবিস্ৃতিরূপ 

সান্নিপাতিক জ্বরের বিশাম নাই, সে যেমন আসিয়াছে 

সেইরপেই গমন করে) কেবল পর্বত প্রস্তরাদির ন্যায় 

বঙ্দিত হয় মাত্র। ভাবিয়া দেখিলে, জড়ের সহিত তাহার 

কিছুমাত্র প্রতেদ নাই | জড়ের যেরূপ অন্তর বা বাহাঞ্ঞান 
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নাই, তাহারও সেইরূপ কিছুই নাই। মে জড়ের ন্যায় 
আলোক প্রস্ততি সম্ভোগ করে মানত্র। কেন করে, তাহার 
কিছুই অবগত নহে। তাহার স্থিতি বা মৃত্যুতে পৃথিবীর 
কিছুমাত্র ক্ষতি বুদ্ধি নাই। সত্য বটে, সে হস্তপদ ও 
চ্ষু প্রস্থতি প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু দারুময়ী পুন্তলি- 
কার ন্যায় তৎসমস্ত আড়ম্বর ও শোভামাত্র। সরম্বতী 
স্বয়ং অভিশাপ দিয়াছেন, যাহারা বিজ্ঞানের পরিচর্ধ্যায় 
পরাম্মুথ হইবে, তাহাদের বিদ্যা! বুদ্ধি নিষ্ষল হইবে। 
তাহারা কখন মদীয় সর্ববাঙ্গীন সিদ্ধিলাভে মমর্থ হইবে ন| | 
পিতামহও তাহাদের প্রতি প্রসাদ বিতরণে বিরত হইবে। 

ফলতঃ সমুদায় স্থষ্টিই বিজ্ঞানময়। কার্ধ্যকারণ- 
ময়ী অমানুষী শক্তি এ বিজ্ঞানের লক্ষণ। এবং পরম 
পুরুষার্থময় বৈরাগ্য উহার চরমফল। মনুষ্য উহ] জানিলে, 
গেবদেহ ও দেববুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন সামান্য তৃণগুচ্ছে 
মদমণ্ত গজরাজ, ও কেশসুত্রে পর্ধতরাজকেও বন্ধন 
করিতে পারা যায়; লঘুতর বাষ্পযোগে গগনমগুল বিলো- 
ডন ও ভূধরসদূশ মহাঁকায় হস্তী প্রভৃতি ভারবান্ পদার্থ 
গকলকে শুন্যে তৃণের ন্যায় উড্ডীন করাও দুঃনাধ্য নহে। 
থাহ। সামান্য দৃষ্টিতে ক্ষু্গ ও মহৎ বলিয়া প্রতীত হয়, 
শভুত ও অলৌকিক বলিয়া, অনুমিত হয়, দুঃসাধ্য ও 
রণজ্ৰ্য ধলিয়। বিনিরনীঁত হয়, বিজ্ঞানের নেত্রে তাহা অতি 
শষ পরমাণু বা অকিক্ষুদ্র কীটাণুর ন্যায় কিছুই নহে। 
মশীষিগণ অনিম। ও লঘিম। প্রভৃতি যে অষ্টবিধ সিদ্ধির 
'নর্দেশ করিয়াছেন বিজ্ঞানবিৎ তৎসমস্তই হস্তগত করিয়! 
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থাকেন। তিনি অগুপ্রমাণ স্থানে অনায়াসেই অবস্থিত 

করিয়া, নখদর্পণের ন্যায়, বিশ্বসংসারের সর্বত্র পরিদর্শন 

বা পরিক্রমণ করেন এব" হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য পদা- 

কেও ক্ষণমধ্যেই অঙ্গার প্রভৃতিতে পরিণত করিতে 

 পারেন। এইজন্য লোষ্টরে ও কাঞ্চনে, চন্দনে ও পুরীধে 

শক্র ও মিত্রে তাহার অভেদদুষ্টি আপনা হইতেই কপ্সিত 

হয়। এই তৃণবৃক্ষমর়ী পর্ববতকাননপূর্ণা সাগরমেদিনী মেখল 

মনুষ্য যাহাঁকে অমীম বলিয়া কল্পনা করে এবং যাহার এক- 

এক ক্ষুদ্র অংশের জন্যও প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়। 

থাকে, বিজ্ঞানীর বিশাল চক্ষে ব্রহ্মাত্ডের পরিগণনীয় তাহ! 

অণুরও অণু বলিয়। প্রতীত হয় না। তিনি নুম্পষ্ট দেখিতে 

পান, সামান্য তৃণের অপেক্ষা ইহার কিছুমাত্র গৌরব 

নাই। কারণ, তৃণরাশি বাযুবেগে আকাশে উত্তোলিত হই 

লেও, পুনরায় স্বীয় গৌরবদর্পে পতিত হইয়া থাকে; 

কিন্তু পৃথিবীর তদ্রপ শক্তি নাই। উহা! অনবরত নিরালঘ 

শন্যমার্গে উড্ভীন ও ধাবমান হইতেছে। বিশ্বকৌশল- 

বিৎ মহাপ্রভাবকাল ছুর্ললিত বালকের ম্যায় উহাকে 

লইয়া কঞ্চুকক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাধ্য নাই ঘে, 

তাহার প্রতিষেধ করে। 

বস! তুমি সর্বদা ভগবতী সরম্বতীর প্রিয়পুণ্র মহা. 

প্রভাব বিজ্ঞানের সেবা করিবে। তাহা হইলে 'অনর্থময়ী 

নর্থলালমা তোমাকে ুর্ণায়মান করিতে পারিবে না। 

তুমি স্ুম্প্ট দেখিতে পাইবে, ধন অভিিজঘন্য ও সংকটময়! 

ঘে পদ্দর্থ ঘেকপ তাহ গ্রাম 'তদনুপেই জাত, প্রাপ্ত € 
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অধিঠিত হইয়। থাকে । কেননা, কাধ্য কারণের অনু- 

গ[মী হয়। পর্বত গহ্বর, নদীবালুকা, স্বরৃভিসেবা, প্রতা- 

রণা, দাসত্ব, চৌর্ধ্য, দস্থ্যবৃত্তি, ইত্যাদি সংকটসম্কুল অতি- 

জথ্ন্যন্থল '৪ উপায়মনকল ধনের উৎপণ্তি প্রাপ্তি ও অব- 

স্থিতি স্থান। এইজন্য ধন বিবিধ আনর্থের সমুৎপাদন 

করে। কেহ কেহ মনে করেন, ন্যায়পথে ইহার উপাঞ্জন 

করিব, কিন্তু তাহ। কখনই সম্ভব নহে । স্বার্থজ্ঞান এই ধন- 

লিপ্নার কারণ ? অন্যায় ও অসত্য সেই স্বার্থের প্রয়োজক। 

আমি গুরুদেব মুখে বারংবার শুবণ করিয়াছি, বস্থন্ধরা 

ভগবতী মনুষ্যের ভরে নিতান্ত কাতর ভাবাপন্না হইয়া, 

সবিনয়ে পিতাঁমহ গোচরে নিবেদন করিলে, তিনি কহিয়া- 

ছিলেন, আমি সৃষ্টি করিয়া কখন বিনাশ করিতে পারিব 
ন!। এ বিষয়ে সর্ববসংহর ভগবান্ রুদ্রই তোমার প্রমাণ । 
তাহাঁতে বস্থন্ধর। কহিলেন,তবে আমারে কেন বিনাশ করি- 

তেছেন ? পিতামহ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়। নিয়তির সৃষ্টি ও 

প্রেরণা করিলেন। নিয়তি কহিলেন, যেহেতু মনুষ্য স্থষ্টি- 
মম্বন্ধে আঁমার ভ্রাতা,অতএব নিমিত্ত বা উপলক্ষ না পাইলে, 

মামি কদাচ তাহার সণহার করিতে পারিব না। তখন 

পিতামহ লক্ষমীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমাকে 

নিয়তির সহায়তা করিতে হইবে । তাহাতে পরম মায়া- 

বিনী লক্ষ্মী আপনার অংশে নিধননান্বী মায়ার সৃষ্টি করিলেন । 

দুর্বদ্ধি মনুষ্য উহাকে ধন বলিয়া! থাকে । লক্ষমী নারাঁ- 

যনের সাক্ষাৎ অংশভাগিনী। তাহার প্রকাশিত মায়! 

মহজে অবগত হওয়া বা অতিক্রম করা কাহার সাধ্য নছে। 
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দেবগণও এবিষয়ে পরিহার ম্বীকার করিয়। খাঁকেন। তুমি 

বিজ্ঞানের সেবা কর; আমার বাক্যার্থ সম্যক প্রতীত 
হইবে। 

ঈশ্বর স্বয়ং বিজ্ঞনস্বরূপ। অতএব 'ভীহার সমুদায় 

স্ত্িই বিজ্ঞানময় । অতএব অনুব্যও স্বয়ং বিজ্ঞানময়! 

অতএব আমাদের পিতামাত। বন্ধুবান্ধব সকলেই বিজ্ঞান- 

ময়। অতএব বিজ্ঞানই আমাদের সর্বস্ব । বস্তৃত?,ভাবিয়। 
দেখিলে বিজ্জীনই আমাদের পিত। মাতা এবং বিজ্ঞামই 

আমাদের বন্ধুবান্ধব! আমরা বিজ্ঞান প্রভাবেই জন্মগ্রহণ 

করি, বিজ্ঞানপ্রভাবেই পরিপালিত হই এবং বিজ্ঞানপ্রভা- 

বেই সম্পদে বিপদে স্থরক্ষিত হইয়া থাকি । পিতামাত। 
ও বন্ধুবান্ধব নামমাত্র। যাহাদের কিছুমাত্র ুক্তি ও বৃদ্ধি- 
জ্ঞান আছে, তাহারা অনায়াসেই এ কথার অর্থ পরিজান 

করিতে পারে । যদি বিজ্ঞানবল স্থষ্টির মুলে বিনিহিত না 
হইত, তাহ! হইলে, কেই বা পৃথিবীরে ধরিত্রী ও প্রসবিত্রী 
শক্তি প্রদান করিত এবং কেই ব! তাহার রক্ষার উপায় বিধান 

করিয়া! দ্রিত। বাঁযু বিজ্ঞানবলেই বিস্ফীরিত ও সন্কুচিত, 

অগ্নি বিজ্ঞানবলেই প্রজ্লিত ও নির্ববাপিত ; জল বিজ্ঞান- 
বলেই তরলিত ও সংহত, সূর্ধ্য বিজ্ঞানবলেই উদ্দিত ও অন্ত- 
মিত, খতৃগণ বিজ্ঞানবলেই আগত ও অনাগত ; ফলত: 
সমস্ত সংসার বিজ্ঞানবলেই পরিচালিত ও নিয়মিত হইয়া 
থাকে । তুমি যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তখন দেই 

দিকেই এই বিজ্ঞানবলের কার্য দেখিতে পাইবে । ইহাতে 
ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, আমরাও বিজ্ঞান দেখিয়া 
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বিজ্ঞান শিক্ষা করিব। বিজ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ । উহার 
প্রভাবে মনঃ উন্নত, প্রশস্ত, ধীর) শান্ত, দৃঢ় ও স্বাধীনত। 
প্রভৃতি বিবিধ পুরুষগুণে অলঙ্কত হয়। বলিতে কিলোঁকে 
যাহাকে রাহু বলিয়া গণনা করে এবং চন্দ্র সূর্ধেযর বিপদ 
ভাবিয়। শঙ্কিত হয়, বিজ্ঞানী তাহাকে ছায়ার ন্যায় জান 
করিয়া থাকেন। আমরা স্থলদৃষ্টিতে যাহাকে কলঙ্ক 
বলিয় কল্পনা করি, বিজ্ঞানীর চক্ষু তাহাকে সৌভাগ্যচিহ 
দর্শশ করে। আমরা এই যে দেহ রক্তমাংসময় বলিয়] 
প্রত্যক্ষ অনুভব করি; বিজ্ঞানী তাহাকে কীটময় বা কৃমি- 

ময় দর্শন করেন। আমরা যাহাকে সামান্য কীটপতঙ্গ বা 
তণলতার মধ্যে কল্পনা করি, বিজ্ঞানী তাহাকে মন্ুষ্যদেহ 
অপেক্ষাও অপূর্বব কৌশলসম্পন্ন জীববিশেষ বলিয়। পরি- 
দর্শন করেন। এইরূপ পদ পদেই আমাদের অপেক্ষা 
বিজ্ঞানবিৎ মহাজ্(গণের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমর! মনুষ্য, তাহার! মনুষ্যশরীরে দেবতা । আমরা জীব- 
শত, তাহারা জীবন্মুক্ত । আমরা এই সংসারের, তাঁহাদের 

এই সংসার। আমরা অন্ধকারে, তাহারা আলোকে । 
পৃথিবী আমাদের নিকট পুরাতন, তাহাদের নিকট সর্ধদাই 
ঘুতন। আমর! স্খছুঃখ, হর্ষবিষাদ ও নিগ্রহ অনুগ্রহ 

প্রভৃতি বিবিধ নামমালা জপ করিয়া, অভীষ্টদেবের ন্যায় 
স্বার্থের উপাসনা করত জীবনযাপন করি, তাহারা সমুদায় 

পরিত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্যমাত্র উপচারে পরমার্থের পরি- 
চধ্যা করেন। স্বতরাং আশ' তাহাদিগকে ব্যাধভীত হরি- 
গের ন্যায়, প্রতারণা ; প্রত্যাশা তাহাদিগকে বায়ুবেগ তৃণের 
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ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান, ছুরাঁকাঁজ্ষা তাহাদিগকে বাচ্প 

বিধানের ন্যায় দূরে উৎক্ষিপ্ত এবং ধনলিপ্না তাহাদিগকে 

পাশ মৃগের ন্যায়, প্রভুর দ্বারে বদ্ধ করিতে পারে না। 

তাহার! প্রত্যক্ষ অবলেকন করে না, আমর! যাহাকে কীটাণু 
বলিয়া অগ্রাহ করি, তাহারও আমাদের অপেক্ষা স্বাধীন । 

তাহার! অন্যদীয় সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, আপন! আপনি 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়! থাকে । শুদ্ধ কীটাণু নহে, 

সমস্ত সংসারই স্বাধীন। পগ্তাভিমানী আত্মাভিমানী 
হতভাগ্য মনুষ্যই কেবল পরাধীন । 

বস' প্রকৃতি স্বয়ং অভিশাপ দিয়াছেন, জগতে থে 

জাঁতি ঘত পরাধীন, তাহাদের ন্রথপাচ্ছন্দ, আশা! উৎসাহ ও 

জীবন প্রভৃতিও ততই ক্ষ ভগ্গ,র ও অচিরস্থায়া চা মনু- 

ষ্যের কথা দূরে থাকুক, সামান্য তণলতাদির৪ এ বিষয়ে 

পরিহার না নাই। দেখ, বৃক্ষ তৃণাদি অরণ্যাঁদিতে স্বয়ং যেরূপ 

বদ্ধিত হয়, মানুষাদির আশয়ে আমিলে, কখনই সেরূপ 

| সমৃদ্ধিশ্ী লাভ করিতে পারে না। পশু পক্ষ্যাদি গুহ! 

কোঁটিরাদিতে বিচরণ ব| অবস্থান করিয়া, ষে প্রকার দীর্ঘ 

জীবন বা স্ুখসাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ করে, বর্ণ পিপ্জরাদিতে বদ্ধ 

হইলে, কদাঁচ গে প্রকার আনন্দাদি অনুভব করিতে পারে 

এই সকল পর্যযলোচনা করিলে, স্বাধীনত।ই জীবন 

এবং পরাধীনতাই মৃত্যু বলিয়া অনুভূত হয়। বৎস! স্থির 

চিন্তে ভাবিয়া দেখ, বুক্ষলতাদির মূল ও মনুষ্যের হস্তপদ 

প্রভৃতি কিজন্য কল্পিত হইয়াছে । এব কি জন্য শাখ' 

প্রশাণা পু বৃদ্ধি প্রভৃতির হৃি হইয়াছে। ফলতঃ, পরা 
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4নতা অমানুষকল্সিত বন্ধনম্বরূপ, অথবা কল্পিত বিকারস্রূপ, 
ঘণ্ডকল্পিত কারাম্বরূপ এবং অভূতকল্পিত শাপন্বরূপ। 
ননুষ্যকল্লিত পাশাদি দ্বার! হস্ত পদাদিই বদ্ধ হইয়া থাকে ; 
মন; বা ইচ্ছা প্রভৃতি কখন বদ্ধ হইতে পারে না; কিন্ত 
গরাধীনত| সকল বন্ধনের হেতু । যাহারা অহোরহ প্রতুর দ্বার 
গরিচ্যা করে, তাহাদের হস্ত পদ যেরূপ বিন! শৃঙ্খলে 
দ্ধ, মনোরথ ও ইচ্ছ! প্রভৃতিও সেইরূপ বিনাপাঁশে সংযত 
দখিতে পাওয়। যায়। বলিতে কি. তাহাদের হস্ত যেন 
ঠাহাদের নহে; তাহাদের পদ যেন তাহাদের নহে; তাহা- 
দর বুদ্ধি ও মন প্রভৃতিও যেন তাহাদের নহে। তাহার! 
স্পট দেখিতে পায়, বনের পশু পক্ষীও তাহাদের অপেক্ষা 
তরু্ট। বাহার! পরাধীন হইয়াও, পশু পক্ষ্যাদির তুল- 
য় স্থস্ব বুদ্ধি বিদ্যার অভিমান করে, তাহাদের সর্বদা 
রণ করা কর্তব্য, কাণ চক্ষু যেরূপ চক্ষুর পীড়ামাত্র ; 
হাতে কিছুমাত্র ইঞ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ 
1হাদের বুদ্ধি বিদ্যাও ক্লেশমাত্র। যাহাতে মনের স্ফন্তি- 
ভি বা আত্মার বন্ধন বিচ্যুত না হয়, তাহ! কখন বুদ্ধি 
রগণিত হইতে পারে না। আলোকের অভাবই অন্ধ- 
'র নহে, বুদ্ধির অভাঁবই অন্ধকার । এইজন্য বুদ্ধির নাম 
তিতা বলিয়া আচার্য পরম্পরায় পরিকল্পিত হই- 
ছে। এই প্রতিভা বিজ্ঞানসন্তত। আমি বারম্বার 
লতেছি, তুমি বিজ্ঞানের সেবা কর, স্বাধীনতা আপন! 
ইতেই তোমাকে আশুয় করিবে । সংসারে মহান্ পদার্থ 
তেই স্বাবীন। অথব। দ্বাধীনতাই মহত্ের €ইতু। 
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দেখ, এই পোষিত বিড়াল অরণ্যে পরিত্যক্ত হইলে, ব্যা 

ভাব প্রাপ্ত হয়। ৃ 

এস্থলে এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, ঈশ্বর ₹ 

স্বাধীন। অতএব তাহার স্থষ্টিও স্বাধান। মনুষ্য ; 

স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে, মেঘে বিছ্যুতের ন্যায়, পরিণা 

সেই পরমাত্মাতেই লীন হয়। যাহার স্বাধীনতা! না 

তাহার মোক্ষ নাই। যাহার যোক্ষ নাই, তাহার 

প্রাপ্তি নাই। যাঁহার ঈশ্বর প্রাপ্তি নাই, তাহার সঃ 

ক্ষয় নাই। যাহার সংসার ক্ষয় নাই, জড়ের সহিত তাহ 

প্রভেদ নাই । বিজ্ঞান্বিৎ মহাত্মাগণ নিঃসংশয়ে শির 

করিয়াছেন, স্বাধীনতায় জীবনীশক্তি সমুদ্দীপিত ক 

নদী ও কুল্য। প্রস্তুতি ইহার দৃষ্টান্ত । তআোতন্বিনী পর 

প্রভৃতি হইতে বহির্গত হইয়!, যে দিকে আপনি প্রবা 

হয় কোনরূপে তাহার পরিবর্ত করিয়া দিলে, সেই প্রব! 

বেগ কালসহকাঁরে রুদ্ধ হইয়া যায়। কৃত্রিম নর্দীসং 

এই কারণেই ধুদিনস্থাগিনী হইতে পারে না। ৫ 

বলবান্ হুইয়াকোনরূপে প্রতিচ্ছন্ন করিলে, সর্ববতুবনপ্র 

শক দিবাকর মলিন মুত্তি পরিগ্রহ করেন। চন্দ্র" 

গ্বাধীন নহেন | দিবাকর কিরণের অনুপ্রবেশ বৰ 

তাহার এরূপ জ্যোতি; লক্ষিত হয়। এই জন্য সু 

ন্যায় তীহার নিত্য উদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ৭ 

্বার্বীনতার তেজও অসামান্য । পরমপুরুষ পরমাক্স 

অলো।কমামান্য স্বার্ধীনতা প্রদান করিয়াছেন, বায়ু আদা 

তাহ! বহন কারিতেছেন | এইলখা তাহীর তেজেরঃ 
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নাই। ফলতঃ, মহ।ভূতমাত্রেই স্বাধীন । এইজন্য তাহার! 
তেজের আদর্শ হইয়াছেন। একমাত্র স্বার্থ পরিত্যাগই 
শা্ধীনতার হেতুঃ যাহার আশা নাই, বাসন! নাই ; কাম নাই, 
কোধ মাই, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, আসক্তি নাই, মমত। 
নাই, কে তাহাকে বদ্ধন করিতে পারে ? তিনি বায়ুর ন্যাষ 
মপ্রততিহত, আকাশের ন্যায় অনাধুষ্য, পৃথিবীর ন্যায় সর্ববসহ, 
গগির ন্যায় সর্্বভক্ষ্য এবং জলের ন্যায় অবিষর্দ্য হইয়া! 
/"সারপথে ঈশ্বরদেহে বিচরণ করেন। চক্রবন্তী নরপতি 
ইতে তিক্ষোপজীবী দরিদ্র পর্ধান্ত সমুদায় লোকেই তীহান্রে 
[র্ধোর ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায়, দেবতার ন্যায়, পুজা ও নমস্কার 
দরিয়া থাকেন। তিনি সর্বদা অলোকসম্ভুত পরমপবিত্র 
হজোমগুল মধাবন্তী হইয়া,অগ্নিময়রূপে,আলো কময়রূপে, 
মথব! প্রকাশময়রূপে সকলের নিকট প্রতিভাত হয়েন এবং 
গহ ও প্রভাবয়িতা বলিয়া, সকলেরই আদর ও উপাসন। 
টধিকুত করেন। তথাহি, অগ্নি ভশ্মাচ্ছাদিত হইলেও 
ননাক্ষন্দা, সূর্ধ্য মেঘোপরুদ্ধ হইলেও নমস্ত, চন্দ্র কলাক্ষীণ 
ইলেও মনোহর এবং জল পঞ্কাশয় হইলেও পরিগণিত 
ইয়। থাকে । স্বা্ীনতান্তলভ মাহাত্ম্যই ইহার কারণ। 
গাম বারংবার বলিতেছি, তুমি বিজ্ঞানের সেবা করিয়া, 
াধীন হও । তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার এই 
দহ নবীকৃত এবং আত্মা ও বুদ্ধিও নবীকৃত হইয়াছে । 
[ধিকন্ত, সমকালেই তোমার দৃষ্টি প্রন্ততিও নবীরৃত 
ইবে। তুমি আপন৷ আপনি এই সর্ববকালম্খাবহ অপূর্ব 
'রিবর্ত অনুব করিবে । মনীষিগণ নির্দেশ করিয়াছেন, 



৫৮ '"[গহাবত । 

যাহাদের এই মন্ত্যলোকে মত্ত্যদেহে অবস্থিতি করি, 
চক্দ্রলোকে, সুর্ধযলোকে, নক্ষত্রলোকে, দেবলৌকে এবং 

অন্যান্য লোৌকদমুদায়ে পর্যটন করিবার অভিলাষ আছে, 

তাহার! বিজ্ঞানের সেবা করিবে | বিজ্ঞান সহায় হুইলে, 

মৃত্যুও সহ! আক্রমণ করিতে পারে না। উহার প্রভাবে 

চক্ষু এরূপ তেজঃসম্পন্ন হয়. যে, সূরধ্য ও চন্দ্র পর্কবত ও গর. 

মীণু সমভাবে দর্শন করিতে পারা যায়; হস্তপদ এরূপ দু 

হয় যে, সমুদ্র ও সরোবর, গৃহ ও মেরুশৃঙ্গ, বন ও উদ্যান 

আকাশ ও ধরাতল, মমতাবে আলোড়ন ও অবগাহন করিতে 

পারা যায়; ত্বক এরূপ অলৌকিক শক্তিবিশিউ হয় দে 

অগ্নি ও জল, সুচি ও তুলিকা, ভশ্ম ও চন্দন দমতাঁবে ম্গণ 

করিতে পার! যায়; জিহ্বা এরূপ নবীকৃত হয় যে, বিষ € 

অস্বত, কটু ও মিষ্ট, সমভাবে আম্বাদ করিতে পারা খা 

এবং দ্রাণ এরূপ অলৌকিকতা প্রাপ্ত হয় যে, দুর্গন্ধ € 

স্গন্ধ মমভাবে অনুভূত হইয়া থাকে । ফলত, বিদ্দাণ 

প্রভাবে লোকের সমুদায় ইঞ্জিয় ও দমুদায় বৃত্তিই কাম 

প্রভাব কামরূপ ও কামগনি হইয়া থাকে। স্বার্থের গাঃ 

মিথ্যার দিকে, বিজ্ঞানের গতি সত্যের দিকে; স্বাথে। 

অভিমুখত। সংসারে, বিজ্ঞানের অভিমুখতা মর্গে মাথেঃ 

দৃষ্টি অন্ধকারে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি তমঃপারে | স্বার্থের অভি 

লাষ কল্পনা, বিজ্ঞানের অভিলাষ প্রকৃতিতে । বিজ্ঞানে 

প্রমাদ আছে, সার্থের প্রমাদ নাই, বিজ্ঞান বরদাতী, দা 

অভিশপ্তা। বিজ্ঞান প্রসবিতা, স্বার্থ বিনাশকর্তা। বিষ্ঞ 

উর্বর ক্ষেত্র, দার্থ মরুভূমি । বিজ্ঞানের দেছে র্ধ্য্র 



ববাট পর্কা । ৭ 

ময়ী বস্থ শোভা; সার্থের দেহে অন্ধকাঁরময়ী শিপ 

বিজ্ঞান মণিপ্রদীপ, স্বার্থ নির্বাণ অঙ্গার। তত্বদরশশী মনী 

গণ এইরূপে বিজ্ঞান ও সার্থের বন্লপ্রভেদ কল্পনা করিয় 

ছেন। কুলদেবতারা মঙ্গল করুন, তোমার মতি হে 

সর্বদা বিজ্ঞানের পরিচারিকা হয়| 

,.. একচত্রারিংশ অধ্যায় । 

স্বমৃতি কহিলেন, বম ' পরমাস্া। স্বয়ং প্রকাশময় 

বিকাসম্বরপ। অতএব তাহার লমুদায় ৃষ্টিও প্রকা, 

ময়। এ প্রকাশময়তা বন্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন ঘুত্তি পরিএ 

করিয়া, অবস্থান করিতেছে । অর্থাৎ কোথাও গুণ, কোথ 

ধর্মী কোথাও পুণ্য, কোথাও কীত্তি, কোথাও বশঃ, কোথ 

গর্ব কোথাও তেজঃ, কোথাও দীপ্তি ইত্যাদি রূপে বিদো 

তিত হুইয়! থাকে । সূর্ধ্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পুষ্প, ওষধি 

সৎপুরুষ প্রভৃতি ইহার দৃন্টান্ত। লোকোত্তর সৌভাগ্য 

হইলে, এ প্রক্কাশশীলতা রক্ষা করিতে পারা যায় ন 

মনুষ্য প্রথমে এরূপ প্রকীশময়রূপে স্থষ্ট হইয়াছিল । ত 

কালে সত্য ও ধরন্মজনিত পুণ্যই তাহার প্রকাশ বলি 

পরিগণিত হইত | অনন্তর কালসহকারে স্বার্থ বুদ্ধির আঁ 

ভাব বশত? তাহার এ প্রকাশশীলতা বিনষ্ট হইয়া যায় 

অধুনা সে প্রন্তরাদি নিশ্রুভ জড়ের মধ্যে পরিগণিত হই 

থাকে । তন্মধ্যে যাহারা অতিক্টে ক্ষমাদি গুণ ধা 

করিয় শ্বীয্ মহিমার অধিষ্ঠান করে, ভাহারাই সূর্য চন্র 



রত মাগছাবভ | 

দর ন্যায় গ্রকাশময় লক্ষিত হয়। প্রকাশশল বস্ত মাত্রে- 
ই অলৌকিক মহিম। দেখিতে পাওয়। যায়। তাহার 
বয়ং যেরূপ বিকাঁশময়, অন্যকেও তদ্রপ বিকাসিত করে। 
ধ্য সমুদিত হইলে, সমস্ত সংসার আলোকময় হয়। 
সগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, সমুদায় বস্তই অগ্নিম্বূপ ধারণ 
রে। লৌহপিগের দাহিকাশক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির 
ণুপ্রবেশ হইলে, দাহিকধন্মে সংক্রমিত হইয়। থাকে । 
ধকাশয়ময়তার আর একপ্রকার অপূর্বব শক্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। উহা! দ্বারা বস্র গুণাগুণ ও দোষাদোষ 

প্রভৃতি অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়। স্বর্ণের বিশুদ্ধি অথব। 

ঠামিকা অগ্নির প্রকাশেই স্পষ্ট লক্ষিত হুইয়! থাকে । 
প্রকাশশীলতার আর একপ্রকার লোকপ্রসিদ্ধ ধন এই, 
যে বস্তু স্বভাবতঃ দোষলম্পরক পরিশূন্য নহে, অথব। স্থল 

টিতে নির্দোষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, আমর প্রকাশ- 
গীলতা বা বিকাশময়তা দ্বার। তাহ! শ্ম্পন্ট জানিতে পারি। 
প্রস্তর বা মৃর্তিকাদি মলিন পদার্থে তাপ প্রদান করিলে 

উহা কখন স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হয় ন।; গ্রস্্যুত; আরও 
[লিশ হুইয়্া থাকে এবং অবশেষে স্ফ,টিত বা ভক্মীভূত 
হয়। সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়ে অন্ধকার যে পলায়ন করে, 
এবং পদ্ম কুমুদাদি মে বিকশিত হয়, ইহাই তাহার কারণ । 
প্রকাশশীলতার আরও এক প্রকার ধশ্ম আছে, উহ্থাকে 

উণাতিশয্য কহিয়া থাকে । এই গুণাতিশয্য বস্তুর আপ- 

বার দোষে স্থলবিশেষে বাঁ সময়ান্তরে অথবা পাত্তভেদে 

দোষরূপে পরিণত হয়। 



নে এ 
বশাও গর্ব, ৭৫৪ 

মনুষ্য এরূপ প্রকাশশীলতা তদভাবনী ও প্রতিভা- 
শক্তির সমুদ্দীপন করে। বিজ্ঞানচর্চা এই উদ্ভাবনী 

'প্রতিভার পরিপোষক। অতএব বিজ্ঞান ও প্রকাশশীল 

পরম্পর ভিন্ন বা দূর নহে। যাহা হউক, মনুষ্য উদ্ভাবনী 

প্রতিভাদ্বারা গভীর গহ্বব, পাতাল রন্ধ, ছুরাত্মার হৃদয় 

গুহা, আবার স্বর্গদ্বার, অমুতকৃপ, সাধুচিন্ত সমুদায়ই স্ুম্পষউ 

দেখিতে পায় | এবং যে ষে স্থান দর্শন করে, সেই মেই 

স্থানই সরল, সহজ, নির্বিবপদ, নিঃসঙ্থটে, নিস্তিমিত ও 

নিরন্ধিত করিয়া থাকে । 

এইরূপে একমাত্র প্রকাশময়তায় মংসারের ভূয়মী 

শ্রী ও অভূত কল্যাণ সমাহিত হয়। মনুষ্যলোকে এই 

প্রকাশশীলতা রাজদণ্ডে, সাধুর চিতে, মহধির ক্রোধে, 

সভ্যসমাঁজে, দেবায়তনে, তীর্থক্ষেত্রে, ধন্মীধিকরণে, 

বিচারমন্দিরে, বিদ্যাগৃহে, গুরুনিলয়ে, সপ্প্রস্তাবে, সদ্ু- 

পদেশে, সদাঁলাপে, সদ্গ্রন্থে, পিতৃমাতি শাসনে, আত্মীয় 
বান্ধবের ধিক্কারে, বন্ধুর ভৎসনায়, বিশুদ্ধ দাম্পত্যে, 
দান ও ধন্াদি চট্চায়, পরমার্থ সংকীর্তনে, আত্মানন্দে, 

স্বার্থ ত্যাগে, বৈরাগ্যে, অনুগ্রহে, পরোপকারে, পবিত্র 

প্রণয়ে, পরপরিবাদ পরিহারে, সমদর্শনে, দয়ায়, ক্ষমায়, 

তিতিক্ষায়, শমদমাদি সদ্গুণে এবং এইরূপ অন্যান্য সদ্বস্ত 
সমুদায়ে তত্তৎ স্বরূপে ব৷ প্রকারান্তরে বাস করিতেছে । 

কেহ কেহ নির্দেশ করেন, অনুতাপ, অনুশোচন1, অনুভাবন 

ও আত্মপ্লানিতেও প্রকাশময়তার আবির্ভাব দেখিতে 

পাওয়া যায়। এইজন্য সময়ে সময়ে স্ুপদেশ বা শাদনাদি 



[তরেকেও ছুরাম্মাদিগের পাপপ্ররৃতি সৃতঃ উম্মলিত 
ইয়। থাকে । আত্মগ্লানি ও অনুতাপের ছুমিবার তাড়নায় 

গাহাদের অন্তরাত্্। যে প্রাণান্তিক মন্মরপীড়া অনুভব করে, 

টাহার তুলনায় রাজদণ্ড বা লেকশানন অতি সামান্য । 

চাহারা এরূপ যাতনার আবির্ভাবে পাপের ভীষণযৃত্তি স্থম্পউ 

দখিতে পায়। আশ্চধ্যের বিষয়, যে পাপপ্ররোচন প্রদ- 

নি বা মোহিনীমৃক্তি প্রকটনপূর্ববক তাহাকে দুষ্পথে প্রবর্তিত 
রিয়াছেন, নেই পাপই এক্ষণে পাক্ষাৎ মৃত্যুমুন্তি ধারণ 
রিয়া, তাহ।কে সমুচিত তঞ্জন করিয়া থাকে । সে আত্ম 

শনির দিব্য প্রকাশে দেখিতে পায়, এই বিশ্বসংসার যেন 

টাহার প্রতিকুলে ধাবমান হইয়াছে; পৃথিবী যেন আর 
গাহাকে ধারণ করিতে সম্মত নহেন; ভূতগণও যেন 

টাহাঁকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে । মে জীব- 

দহী হইয়াও যেন জীবলোঁকের বাহিরে প্রেতলোকে 
বচরণ করিতেছে । নরে যেন মূর্ভিমান্ হইয়া, শতবাঁছু- 
[শে তাহাকে বন্ধন করিবার' অন্য চতুদ্দিকে হাহাঁকারে 

বান হইতেছে । আকাশ যেন তাহার মন্তকে পতমো- 

[খ হইয়াছে । 
বম। এই লকল কারণে কেহ পাপকম্ম করিয়া পরি 

াণ পাইতে পারে না। যদি কেহ দেখিতে না পায়, 

হার অন্তরাক্ম। প্রকাশময়, স্বয়ং দেখাইয়! দেয়। অত- 

।ব যাহারা রজনীর অন্ধকারে, অরণ্য প্রান্তরে অথব! দুর্গম 

হরে লুঙ্কায়িত হইয়া পাপ করে, তাহারা সর্বদা স্মরণ 
পিবে। অগ্নি যেন্ধুপ বসনে বদ্ধ হইবার নহে, তদ্রপ পাপঃ 
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কদ্দাচ অপ্রকাশিত থাকে না। যদিও কোঁনরপে প্রকা- 
শিত না হয়, কিন্তু তজ্জনিত দণ্ডে পরিত্রাণ পাইবার কিছু- 
মাত্র সম্ভাবনা নাই। যদি এরূপ সম্ভাবনা! থাকিত, তাহা 

হইলে, পৃথিবী এতদিন পাঁপে পরিপূর্ণ হইত। ধারাপতি 
মহাবলের অবস্থা পর্যালোচনা কর। তিনি এতদিন পাঁপ 
করিয়। পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, অদ্য সামান্যসুত্রে ধৃত ও 
দণ্ডিত হইলেন । তিনি যখন মৃগয়ায় বহির্গত হয়েন, তখন 
একবারও এই অবশ্যান্তাবী ছুরপনেয় দণ্ড ভীহার কন্পনা- 
গথে সমুদিত হয় নাই । মহাতপাঃ চ্যবন ভাহারে নির- 
তিশয় কাতর, বিশেষত? সৎপথে প্রবৃ দেখিয়া, দণ্ড লাঘৰ 
ও শাপমোচনবাসনায় ম্বছুলবাক্যে কহিলেন, মহারাজ ! 
ঈশ্বর সকল জ্ঞানসরূপ। ক্ষমা ও করুণা প্রভৃতি অপৌরু- 
ঘেয় গুণপরম্পরা তাহার ক্গোতিশম্ময় সরূপের প্রতিভা 
বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি যে সব্বথা ছুঃখভোগের 
জন্যই মনুষ্যের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহ! কখনই সম্ভব নহে। 
যে ঘে কারণে সখের উৎপন্তি হইতে পারে, অনুসন্ধান 
করিলে, মন্ুষ্যে তাহার অভাব নাই। বিশেষতঃ, মনুষ্য 
তাহার জীবশ্ষষ্ট্রির প্রধান। এইজন্য প্রধান গুণ সমস্ত 
তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথবা, যখন প্রস্তর ও 
বক্ষ প্রভৃতি জড় ও জড়ধম্মাঁ পদার্থ সকলেও সমুচিত সচ্ছ- 
দত দেখিতে পাঁওয়া যায়, তখন যে জীবপ্রধান মনুষ্য 
নরবচ্ছিন্ন ছুঃখভোগ জন্যই স্থষ্ট হইয়াছে, ইহ।৷ কখনই 
ণম্তব হইতে পারে না। যাহার! ছুরববদ্ধিতা বা মোহবশতঃ 
টল্লিখিত পিদ্ধান্তের অপঙ্কব করিতে, উদ্যত, তাহাদের 

৪১৬ 
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ভাবিয়। দেখ। উচিত, ব্যক্তিমান্রেরই আইস্মা আমৃত্তময়! 

অমূত কখন দুঃখের উত্পাদক হইতে পারে না। আমর! 

এই শরীরেই মুক্তি বা ঈশ্বরসাধুজ্য লাভ করিতে পারি। 

আঁমাঁদের এই দেহই দেবদেহ হইতে পারে । ধন্ম, জ্ঞান, 

ধুদ্ধি ও যুক্তি প্রভৃতি অনন্যস্তলভ উৎকুষ্ট বৃ্তি সমুদাম 

পভাবপিদ্ধ উ্তিলিপ্পী! মদনুষ্ঠানে অভিলাষ ও আমোদ 

এবং পাপে স্বথ! প্রভৃতি এ বিষয়ের প্রমাণ । যাহাদের 

এই কল ঝুভি ঝা প্রবৃত্তির সমধিক প্রাধান্য লক্ষিত হয, 

তাহীরাঁই দেবত। বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে | অগ্ 

সন্গান করিলে সংসারে এরূপ ধ্যক্তির একবারেই অভাব 

দেখিতে পাঁওয়! ধায় না। পূর্বাচাধ্যগণ নির্দেশ করিয়া 

(ছেন এ ঘকল সৎপ্রবৃতির পরস্পর দমন্বয় সমাধানপূর্বব 

নিষ্ষা পরিচালনাই ঘোৌগ বা ধোগবল বালিয়া উল্লিখিত 

হয় এবং তদ্দ্ারাই পরমার্থনাক্ষাৎ্থ সংঘটিত হইয়া! থাকে। 

ঈগুর এই. পরমার্থ সন্ধূপ। ইচ্ছা করিলে, ব্যক্তিমাত্রেই 

ঘোৌগবল লাভ করিতে পারে । কেননা, উহা! এককশে! 

সত্বাম্পদীভূত ঘা নিজদ্বীকৃত নহে । বাহার বানা শর ও 

্বার্থবৃদ্ধি বিগলিত হইয়াছে, যোগবলে তাহাঁরই অধিকৃত। 

বাহাতে অর্থব্যয় বা পরিশ্মব্যয়ের সম্পর্ক নাই, তাহা; 

সমাধানে কে না সমর্থ হইবে ? অথবা, আমি ন| থাকিলে, 

সংসার থাকিতে পারে না. মাহাদের এইপ্রকীর বিবেচন, 

কাছে এবং তন্নিবন্ধন লংলারে অনাত্মবুদ্ধি সমুৎপর্গ হই 

থাকে তাহারা ইচ্ছামাত্রে ইচ্ছার বিনাশ করিয়া, বাঁনাঃ 

গাল কাব প্রঘোগ করিনি পারে। ভাবিয়া (দেখিলে 
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এই মুহুর্তেই বিনাধতে ব| বিন। আয়াসে এরূপ বিচাঃ 
গমুণ্পাদিত করিতে পারাবায়। যাহার! সদসদ্ জ্ঞানবলে দবি: 

শেষ পর্যালোচনা পূর্বক এইপ্রকার নীমাংদায় অমমর্থ হয়, 
ঢঃখ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। ভজ্জন্য পত্বমপুক্ক 
পরযাত্মা কখন অপরাধী হইতে পারেন না। ঘেহস্ত 
আন্ত স্থজন করে, মে হস্ত কখন ছুঃপের উৎপাদক মছে। 
ঈশ্বর অনবরত অমত দান কারতেছেন, এ বিষয়ে কাহারও 
গতি ভাহার বিসর্জন বাঁ প্রত্যাখ্যান বাই । থে ব্যক্তি 
গাপনার বৃদ্ধিদোষে তদীয় পরিগ্রহে পরাগ্রথ, মেই 
তাহাতে বঞ্চিত হইবে । তবে তিনি জানিয়! শুনিয়। কি 
দন্য কৃষ্টি করিলেন যাহারা এ কথা বলিয়া! নাস্তিক বীগাং- 
পান প্রবৃত্ত হয়, নিজের দোঁষ প্রচ্ছাদনচ্ছলনাই তাছাদেত 
উদ্দেশ্টমাত্র। জার, ভুমি জাপনার দোষে দুঃগভোি 
করিতেছ বলিয়াই ঘে মমুদায় স্থষ্টি অকারণ হইবে তাজাই 
বাকিরূপে. সঙ্গত হইতে গারে? অন্ধ যদি পথিমধ্যে 
নন করিতে করিতে আপনা জাপনি পতিত হয়, তাহ! 
হইলে, পথকর্ভ। কখন অপরাধী বা পথ কখন ব্যর্থ হইতে 
পারে না। অথবা তুমি হয়ঃ পঞ্গ বলিয়া) চলিতে পারে 
না; অন্যান্য ব্যক্তিও ঘে তোদার মত চলৎস্খক্তিত্রহিত 
হইবে, তাহাই বা কিরূপে মঙ্গত হইতে থারে ? তাহাদের 
জন্য পথের স্ষ্টি অবশ্য প্রয়েজনীয় । সেইরূপ শুদ্ধ 
তোমার জন্য সৃষ্টি হয় নাই এবং যদি তোঁমাঁর ন্যায় মক- 
লেই ছুঃখভোগ করিত, তাহা হইলে, স্থপ্টির নিরর€থকত। 
খ। গনৈশ্রিকত। মহজেষ্ট প্রতিপাদিত হইত । 



দ্িচস্বারিংশ অধ্যায় । 

কালমাহাস্ম্য। 

স্নমতি কহিলেন,প্রজাপতি ত্রহ্ম। কল্পাবসানে যোগনিদা 

হইতে সমুখিত হইয়া, ক্রমে জমে নয়প্রকার সৃষ্টি করেন। 
তন্মধ্যে মনুষ নবম স্থষ্টি। রুক্ষ লতা, গুল ও পশুপক্ষাদ 
ইতর প্রাঁণির পর মনুষ্ের স্থষ্ট্রি হয়। এইজন্য তাহাদের 

অপেক্ষা অনেকাংশে ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়। থাঁকে। 

কিন্ত ঘংসারে ইহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। কাল, 
কর্ধা, দৈব ও অদৃষ্ট অনবরত ইহার উপর অসীম প্রতুত্ব করি- 
তেছে। এইজন্য ইহার সখ ও সন্তোষের কিছুমাত্র স্থিরতা 
নাই এবং রোগ, পরিতাগ, বন্ধন, ভয়, জন্ম, জরা, মৃত্যু ও 

বাঁ্ক্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাত ও উপসর্গ সর্বদা 

ইহাকে বেষ্উন করিয়! আছে। প্রকৃত স্থখ কাহাকে বলে 
স্বপ্নেও ইহার বিদিত নাই। যেব্যক্তি পরের দ্বাসত্ব করে, 
মে যেমন হৃখসত্বেও সুখ অনুভব করিতে পারে না এবং 

পিতামাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গপরিবেষ্টিত হইলেও দে. 
যেমন প্রভুর পরন্ত্রতাবশতঃ তদীয় আবাসে একাকী অবস্থিতি 

করে, কান্ন কর্ম ও দৈবের পরতন্ত্র মনুধ্যের অবস্থাও মেই- 
রূপ একান্ত শোকাবহ । সে স্বীয় ইচ্ছানুলারে এ সকল 

সন্তোগ করিতে পায় না। জননী বহুক্লেশে গর্ভধারণ 

করিয়া, শুভক্ষণে পুক্ররত্ব প্রসব করিলেন এবং স্তন্যচ্ছলে 

স্বীয় রক্ত শোষণ করিয়া, তাহারে বনুযত্ত্ে ও বনুক্লেশে 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; পিতাও স্বয়ং না খাইয়া, 
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ন। পরিয়া, দিবারাত্র তাহার সহকারিতায় প্রত হইলেন। 

তাহাদের আশা ও আনন্দের সহিত তনয়রত্ব দিন দিন বদ্ধিত 

হইতে. লাগিল। ক্রমে বাল্য শৈশব অতিক্রান্ত হইয়া, 
স্বথছুঃখে ফৌবনসীম। উপস্থিত হইল । শুভক্ষণে সন্তান- 
রত্ব সংসাঁরপথে পদার্পণ করিয়া, স্বীয় স্কন্ধে সমুদায় ভার 

গ্রহণ করিবার উপযোগী হইল । পিতামাতী মনে করি- 
লেন, এইবার তাহাদের সমুদাঁয় ক্লেশরাশি অবসন্ন হইবে | 
এইগ্রকাঁর স্থখময়ী আশার অঞ্কুর ধীরে ধীরে সমুদ্িত হুই- 
তেছে, এমন সময়ে ছুরন্তকাল অজ্ঞাতসাঁরে উপনীত হইয়া, 
একবারেই তাহা উৎ্পাটিত করিয়! দিল। তাহারা আশার 

সংসারে সহসা অনাথ ও অশরণ হইয়া পড়িলেন। কাল 

যদিও কোণরূপে অনুকূলভাব প্রদর্শন করে, দারুণ-কর্ম্ম- 
বিপাক বাঁ অদৃষ্টবৈগুণ্য কোনরূপেই তাহা সহ করিতে 
পারে না। হয় ত সেই তনয়রত্ব কর্মবশে ছুরাঁচার, দুবুততি, 
উচ্ছঙ্খল বা বিধন্মী হইয়া, তাহাদের আশালতা উন্মলিত 
করে, না হয়, অদৃষ্টবশে পঙ্গু, আভ়ুর ও অক্ষম হ্হয়া, পৃথি- 

. বীর ভারম্বরূপ হইয়া উঠে! 

হে বৎস! কাল, কন্ম ও দৈব সংসারের সকলবিষয়েই 
এইরূপ অসীম প্রতৃত্ব করিয়া বিচরণ করিতেছে । লোকে 

যাহা যনে করে, কখনই তাহ স্বীয় ইচ্ছানুসাঁরে সম্পন্ন 
করিতে পারে না | এইজন্য ই মনীষিগণ কালকে অনণন্তশক্তি 

ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন এবং কর্মকে তাহার অপেক্ষাঁও 
পূজনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। কর্ম প্রজাদিগের সৃষ্টি 
করে, কাল তাহাদের বিনাশ করিয়া থাকে এবং দৈব ও 



01 ৮ ৮৮) 

1৩৩ গা তারি ও 

অদৃষ্ তাহাদের স্থখছুঃখের ফলাফল নির্ণয় করিয়া দেয়! 
মনুষ্য স্বভাবতঃ অন্ধ ; সহজে তাহাদের স্বরূপ পরিজ্ঞান 

করিতে পারে না। এইজন্য হতাশ ও উন্মস্ত হইয়া, ধর্ম- 

বোধে অধর্মের অনুষ্ঠান ও স্থখবোধে দুখেসঞচয়ে প্রবৃত্ত 
হয়। যেরূপ রজ্জুতে মর্পভ্রম ও মরীচিকায় জলত্রম হইয়! 
থাকে সেইরূপ অসতে সৎভ্রম মনুষ্যের জভাবসিদ্ধ। এই- 

জন্য সে হতাশ ও অন্ধ হইয়া মাতৃহত্যাপিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা। 

বাঁলহত্যা! ও আত্মহত্য। প্রভৃতি গুরুতর পাতকের নঙ্ধায় 

করিতেও কু্িত হয় না। 
যদি কাল কন্ম।দির এই প্রকার গুরুতর শ।পন না থাকি, 

তাহা হইলে সংসার কি সুখময় হইত! প্রতারণ।, পর- 

দ্রোহ, হিংসা, চৌর্ধ্য, দ্বেষ, মিথ্যা! ও বিগ্রহ প্রভৃতির নাঃ 
থাকিত না, শত শত নিরাপরাধীর শোণিতপাতেও€ পুথিবা 

এরূপ অপবিত্র হইতেন না। হার, কালের কি কুটিলগতি ! 
কম্মের কি ক্রুরতর ভাব? দৈবের কি ছুরন্ত স্বভাব। 

কেহ অট্র/লিকার আরোহণ করিয়া, দিবা রাত্র সমভাবে 
স্থখে অতিক্রম করিতেছে; কেহ বা সামান্য ভগ্নকুটীরেও 

বাস করিয়া, কথকঞ্চিৎ আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় না। কেহ 

মহার্থ বসনভূষণে ভূষিত হইয়া, বিবিধ স্থ অনুভব করি 
তেছে; শতগ্রন্থি ছিন্ক কৌপীনও কাহার ভাগ্যে ঘটিয়! উঠে 
না। কেহ অজত্র দান করিতেছে ; কেহ ব! অজজ্র ভিক্ষা 

করিয়াও উদরপুণ্তি করিতে সমর্থ হয় না। আবার কেছ 
বা! দাঁসদাসী পরিবেষ্টিত হইয়া, অশ্ব প্রভৃতি যানারোহণে 
গমন করিয়াও ক্লেশবোঁধ করে। পরক্ষণেই দেখিতে 
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গাঁওয়া যায়, সেই ব্য্ভিই দারুণ কাঁলবশে হতমর্ববন্ 
হইয়া,হয় ত অন্যকে স্বন্ধে বহন করিয়া, গমন করিতেছে। 

এইরূপে, আকাশভেদী পর্বত সকল ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া, 
অতলম্পর্শ জলনিধিবূপে পরিণত হইতেছে, আবার এরূপ 

নাগরমকলও উচ্চশিখরী ভূধর আকার ধারণ করিতেছে । 

ছুরন্তবীর্ধ্য অনীম কাঁল এইরূপে সমস্ত সংসার আলোড়ন 

করিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে নিয়ত ধাবমান হইতেছে। 
উহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, আদি নাই, অন্ত নাই। অতি 
পৃশ্ধম পরমাণু হইতে অতিবুহৎ পর্ধৰত পর্য্যন্ত উহার অসীম 

ও অপার শক্তির একান্ত আয়ন হইর! রহিয়াছে । সময় 

হইলে ধনীরও শিরে উহার দারুণ হস্তপতিত হয়, দরিপ্ররে- 
রও মস্তক চূর্ণ করিয়া থাকে । নাধু অগাধু, সং অসৎ, 
কেহই উহার কধলে পরিত্রাণ পাইবার সন্তীবনা নাই। 

হে বন! মনুষ্য শুদ্ধ কালকনম্মাদির বশীভূত নৃহে। 

আশা, পিপাঁনা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি কালকম্মাদিপ্রমূত নানা- 
প্রকার উৎপাত সমস্ত অহোরহ তাহাদের উপরি অসীম 

প্রভৃত্ব করিয়া খাকে। এই আশা কখন প্রচণ্ড ঝটিকার 
ন্যায় উত্তাল তরঙ্গরঙ্গ সমুৎপাদিত করিয়া, তাহার হৃদয়- 

সমুছ আলোড়িত করে; কখন পর্বতের ন্যায় সমুন্নত 

হইয়া, তাহাকে আকাশে উৎপাতিত্ব করে ; কখন স্ববি-. 

শাল নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া, তাহাকে অতিদূরদেশে 
ভানাইয়া লইয়া ঘায়। দে এই আশাপিশাচীর দারুণ 
প্রলোভনে গতিত ও হুতবৃদ্ধি হইয়া, নাদীপ্রকার 
ম্লাস্সব কল্পনায় শান্াকে শিগিপ্ত কনিয়। থাকে । 
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তথাহি, ভগ্ন ও জার্ণকুটারে ছিন্ন ও মলিন শয্যায় 
শয়ন করিয়া, সে কখন আপনাকে স্থধাধবল সৌধশিখরে 
নাগদন্তবিনির্মিত রত্বময় পল্যস্কে প্রতিষ্ঠিত বিলাসী বলিয়! 
কঙ্পনা করে; আবার অনবরত মিষ্টাস্বাদ গ্রহণ করিয়া 
যেরূপ অয ভক্ষণে বাঁসন! হয়, মেইরূপ, অতি ধনাঁচ্য 
বিলাপীও এই আশাবশে অধীর হইয়া, পর্ণকুটারশায়ী 
কন্থাধারী দরিদ্র হইতে অভিলাষ করে। লোকে 
বলুক বাঁ'ন| বলুক,সকলেরই অন্তঃকরণে আশার এই প্রকার 
প্রভৃত্ব ও ক্রীড়া অল্প বা অধিক পরিমাণে বিস্তুত হুইয়া 
থাকে । কি.বালক, কি বৃদ্ধ, কেহই ইহার হস্ত অতিক্রম 
করিতে পারে না। রজনীর সমাগমে যখন সমুদায় সংসার 

নিস্তব্ধ এবং একমাত্র নিদ্রা যখন জননীর ন্যায় স্বীয় কোমল 

ক্রোড়ে সকলকেই আশুয় দান করিয়া, বিচরণ করে,তখনও 
এই আশার প্রলোভনজাল বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
্বপ্ননকল এই আশার বিলম্বিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
লোকে দিবাভগে আশাময়ী দারুণ মদিরা! পান করিয়া, 

যে সকল কল্পনা করে, রজনীতে তৎসমস্ত হ্বগ্নূপে আবি- 

ভূঁতি হইয়া, হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তার করিয়া! থাকে । তত্দর্শী 
মহধিগণ এইজন্য ই.বলিয়। গিয়াছেন যে, আশা মনুষ্যের 

জীবন এবং আশ্যই *তাহার সংঘার। জীব আশার দাস 
এবং আশ! তাহার প্রভূ । যষ্টি ভিন্ন যাহার উ্থানশক্তি 
নাই, সেই পন্গুও এই আশাবশে গগনভেদী সমুন্নত গিরি 
লংঘন করিতে অভিনাষী হয়। মাতৃক্রোড়শায়ী নিজাঁব 

শিশুও এই আশার দাদ হইর।,শশবরের ক্রোড়শা যী হরিণ 
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শিশুর সহিত্ত জ্রীড়া। করিতে হস্ত বিস্তার করিয়। থাকে । 
মৃত্যু সম্মুখীন হইয়া, ধিভীষিক প্রদর্শন করিতেছে ) এই 
মুহূর্তেই কেশে গ্রহণ করিয়া, লইয়। যাইবে। ভাঁদৃশ মুমূর্ষু 
সময়েও আশার প্রলোভনে মানবহৃদয় ব্যাকুলিত হইয়! 
থাকে । ম্নেহময় সন্তানরত্ব শমনকবলে অপহৃত হুইল, 
প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও শোৌকাঁকুল। জননী আশার হস্ত 
অতিক্রম করিতে সমর্থা নহেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই 

সমুদায় শোঁকভার পরিহার করিয়া, পুনরায় অগ্য দন্তানরত্ব 

প্রাপ্তি প্রত্যাশার বশবর্তিনী হইয়া থাকেন। এইরূপে 
এই দারুণ আশ! মনুষ্যজীবন নিতান্ত দ্বণিত ও দূষিত 
করিয়া, সংদারচক্রে আতা নদীর ন্যায় অহোৌরহ পরি- 

বর্তিত হইতেছে । মনোরথ এই আঁশানদীর জল, চিন্ত 

ইহার উত্ত,্ন তট,মোহ ইহার স্বছুত্তর আবর্ত ; দুঃখ ও বিষাদ 
ইহার তরঙ্গ, শোক ও উদ্বেগ ইহার গ্রহ, নানা প্রকার কুতর্ক 
ইহার ফেণ এবং রাগ ও মত্ততা ইহার পক্কময় বুদ্ধ । 
যাহারা এই আশ! নদীর পারে গমন করিয়াছেন, তাহারাই 

যোগীশ্বর এবং তীহাঁরাই প্রকৃত আনন্দবান্। 

তৃষ্জ| বা বিষয় পিপাঁসা এই আশার লহরী- বিশেষ । 

তৃষ্ণার প্রভাবে বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি বিগলিত, জ্ঞানীরও 

জ্ঞান তিরোহিত এবং বিদ্বানেরও বিদ্যা নিক্ষল হুইয়! 
যায়। মহারাজ যযাতির বিষয় আপনাদের অপরিজ্ঞাত 

শাই। তিনি বিদ্বান্.ও বুদ্ধিমান হইলেও, এই ভৃষার হস্ত 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মহাতপা শুক্রের অভি- 
শাপে জরা তাহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি নিতান্ত নির্লজ্জ 

| ৯৭ 
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ও ছুরাচারের ন্যায়, স্নেহময় পুত্রদিগকে যেরূপে অভিশপ্ত 

করেন, তাহা সংসারে নিদর্শন হইয়া আবদ্ধ। মনুষ্য যদি 

ভাবিয়া দেখে, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি ; 

পুনরায় কোথায় বা গমন করিব, তাহা হইলে, আশার দাঁস 

হইয়া, অনর্থক দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে না; তৃষ্ণার বশবতী 

হইয়া, ধনলোভৈ অপার সমুদ্র লংঘন বা দুর্গম গিরি গহ- 

রাদি অথবা অবণ্য প্রান্তরাদি দুর্গম প্রদেশ নকলও অতি- 

ক্রম করিতে, প্রবৃত্ত হয়, না; বাসনাবিষে জর্জরিত ও অতি- 

ভূত হইয়া, স্থখরূপ মরীচিকা প্রত্যাশায় প্রাণের আশা 

পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে পর্যটন করে না, বিষয়- 

পিপাসার পরতন্ত্র হইয়া, দাঁসত্বযৌক্ত, বা! অবমানভার স্বদ্ধে 

বহন করে না; অভিমানে অন্ধ হইয়া, আত্মহত্যাদি গুরুতর 

পাঁপভারে অবসন্ন ও মিরয়গামী হয় না, অহংকারে উম্মত 

হইয়া, গুরুলাঘব জ্ঞান পরিহার পূর্ববক পৃথিবীর অনর্থক 

তাঁর বর্দিত করে না । হে ধধিগণ ! সংসারে সকলকেই 

মরিতে ও জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে ; অতএব সকলেই 

সমান। বিশেষতঃ এই সংসার বিধাতার নাট্যমন্ৰির ও 

কৌতুহল গৃহ,মনুষ্য কখন ধনী, কখন দরিদ্র, কখন ভিক্ষুক, 

কখন সন্ক্যাসী, কখন বিলাসী, কখন রাজা কখন বা প্রজা 

'্ূপে সর্জ্জিত. হইয়া, সেই নাট্যাধিকাঁরীর আদেশানুসারে 

মায়ীজীবির -পুগুলিকার ন্যায়, নানাপ্রকার অভিনয় করি- 

তেছে। অতএব' আমি ধনী, আমি ম্খী, আমি বিদ্বান্ বা 

বুদ্ধিমান বলিয়া, অভিমানে অন্ধ হওয়া মুূঢ়তা মাত্র। 

আমি তুমি সকলেই সেই নিয়তিবিধাতা বিধাতার ক্রীড়ার 



বিরাট পৰ্ধ। ৭৭১ 

কন্দুক। কন্দুক যেরূপ পতিত ও উৎপতিত হইতে 

হইতে গমন করে. মনুষ্যেরও সেইরূপ অধঃ উচ্চ বিবিধ 

অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া! থাকে । হিংস! দ্বেষের বশবন্ভিত। 
বশতঃ লোকে সহসা উক্ত গ্রহ অবস্থান্তর লক্ষ্য করিতে পারে 
না। যে ব্যক্তি এই সকল পর্যযালোচনা করিয়! পরিবর্তন- 

শীল সংসারে বিবেচনা পূর্বক পদক্ষেপ করিতে পারেন, 
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও যথার্থ তত্বদশী। পুজ্যপাদ পর- 
মধি পরাশরমুখে বারংবার শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয়ঙ্গম 

হইয়াছে যে, মনুষ্য কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ পূর্বক পিতা 

মাতার পরিপালন স্ত্রীপুজ্রের ভরণপোষণ, ভ্রাতাভগিনীর 
কল্যানমাধন, আত্মীয়বান্ধবের উন্নতি বর্ধন, জননীস্বরূপা 

জন্মভূমির সমৃদ্ধি সম্পাদন, সাধারণ ভ্রীতৃন্বরূপমনুষ্য- 

গণের তুষ্টিসম্পাদন অথবা৷ অন্য যে কিছু কর্তব্য অনুষ্ঠান 

করুক, কদাচ আসক্ত হইয়া, তত্তৎ কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইবে 

না। কারণ, আসক্তিই পাপ ও আসক্তিই স্বত্যু। ফলত? 
এই সংসার পিচ্ছিল ভূমির ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ। ইহাতে 
পদ্দে পদেই "পদস্বলিত হইয়া থাকে । একবার পতিত 

হইলে, পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায়, পুনরায় উত্থান কর! স্থুসাধ্য 

নছে। | 

মহুষি জাবাঁলি কহিলেন, হথমতি এই বলিয়া, আপনার 

ছুম্মতিপুভ্রের মতিবেগ রোধ করিলেন। অতঃপর আপনা- 

দের কি শুনিতে ইচ্ছা! হয়, বলুন। 

| ইতি বিবাট পর্ধ সম্াগ্র। 

স্পা স্পা শাক 



শপ 

.. নীতি পর্থ। 

প্রথম অধ্যায় |: 

ঈশ্ববসিদ্ধির উপায | 

দেবরাজ কহিলেন, ত্রহ্গন্! আপনার অনুগ্রহে ধন্মপর্ক 

শ্রবণ করিলাম। অধুনা, অতি বিচিত্র নীতিপর্বব শ্রবণ 
করিতে অভিলাষ হইতেছে । অতএব উহা কীর্তন করুন। 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ ' অবধান করুন। প্রেমলক্ষণ! 

ভক্তি দ্বারাই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহ্বাই 
একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন । যোগের প্রকৃত অর্থ, যদ্ারা ঈশ্বরে 
যুক্ত হওয়! যায়। গ্রেমলক্ষণ! ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ 

আর কি আছে? অতএব পুরককুম্তকাঁদি কতিপয় ক্রিয়া- 

বিশেষ দ্বার! ঈশ্বরে মিলিত হইতে চেষ্টা করা আর শিরো- 
বেষউটনপুর্ববক নাসিকা স্পর্শ করা উভয়ই মান । ঈশ্বরের 
কল্সিত উপাঁয় থাকিতে, তদীয় স্ষ্ট বস্তুর কল্পিত উপায়ের 

অনুসরণ করা, মহাপ্রদীপ থাঁকিতে, ক্ষুদ্র প্রদীপের অর্থাং 
সূর্যের আলোক থাকিতে, প্রদীপের আলোকে কার্ধ্য 

করিতে যাওয়ার ন্যায়,বিড়ম্বনামাত্র | ঈশ্বর একমাত্র প্রেমের 

দান। হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলেই, দর্পণে প্রতি- 
বিদ্বের. ন্যায়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। 

বিশেষতঃ আপণে যাইবার পথ যেমন সহজ, প্রেম ও 
ভক্তির পথ তাহা 'অপেক্ষাও সহজ । ব্যক্তিমাত্রেই বিনা 
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ঙায়াদে এই পথের পাস্থ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর, পূরক ও কুন্তকাদি বু আয়াসে বহু দিনে 
সাধ্য হয়, প্রেমভক্তি সেরূপ নহে। উহা! মনে করিলেই 
ঘখন তখন যেসেরূপে সাধনা করা যায়। বিশেষত? 
পুরকাদি যেরূপ কৃচ্ছসাধ্য, তাহাতে সকল ব্যক্তির সিদ্ধি 
লাভ করা সহজ নহে । আর যাহাদের তাহাতে সিদ্ধিলাভ 
না হয়, তাহাদের কি ঈশ্বরে গতি হইবে না? ইহা কখনই 
যুক্তিসঙ্গত ব। সম্ভব হইতে পারে না। 

সদগুরুর নিকট প্রেম ভক্তি বিষয়ে সম্যকরূপ শিক্ষিত 
হইয় ঈশ্বরে তাহা নিয়োগ করিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্বাস্তাবী, 
তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কায়মনে ঈশ্বরের আনুগত্য 
করাই প্রেমের যথার্থ লক্ষণ। কায়মনশবে ঈশ্বরের কার্য 
করা, প্রীতি সাধন করা, মনন কর! ইত্যাদি । এ প্রকার 
প্রীণন, মনন ও কার্ধ্যকরণ দ্বারাই আনুগত্য সম্পন্ন হইয়। 
থাকে । 

তত্র, দধি ও নবনীতাদি যেমন ছুগ্জের বিকারমাত্র ; 
তাহাদিগকে কল্পিত নামভেদে ও আকাঁরভেদে ছুপ্ধ বলি- 
লেও অসঙ্গত হয় না, প্রেমপক্ষে পুরকাদিও তদ্রপ। পুরক- 
শব্দের অর্থ যাহা পুরণ করে। প্রেম অপেক্ষা পূরণ অর্থাৎ 
মনোরথ পুর্ণ করিতে অথবা শুন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে আর 
কাহার ক্ষমতা আছে? রেচকশব্দে যাহা রেচন করে। 
প্রেম অপেক্ষা আন্তরিক মলাদি রেচন করিয়া, মনঃগুদ্ধি 
সাধন করিতে আর কাহীরও ক্ষমত। নাই। 

প্রেম ও ভক্তি সহায় থাকিলে, বিন৷ যোগে, বিন তপ- 
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স্যায় ঈশ্বরসিদ্ধিসংগ্রহ হইয়! থাকে । শাস্ত্র, ঘুক্তি সর্বত্র 

ইহা! প্রমাণিত হইয়াছে। | 

সর্বশক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় ঈর্মরই একমাত্র পরম গতি। 

তীহাকে প্রাপ্ত হইলে ও অবগত হইলে, সমুদায় প্রাপ্তব্য 

ও সমুদায় জ্ঞাতব্য লাভ হইয়! থাকে । পূর্বের প্রতিপাঁদিত 

হইয়াছে, সংসারের যাহা কিছু, তৎ্সমস্তই তিনি। তিনি 

ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইজন্য তাহাকে পরমাত্মা কছে। 

শ্রুতি প্রভৃতিতে তাহাকে প্রাণের প্রাণঃ মনের মন, আত্মার 

আতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কেননা, প্রীণ, মন ও 

আত্মার যে কার্য্য, তিনিই তাহার প্রয়োজক | তিশিনা 

থাকিলে, প্রাণ থাকিতে পারে না । সত্য বটে, চক্ষু দর্শন 

করে? কিন্তু সূর্য্যের কিরণদমন্ি রূপ আলোক ন! খাকিলে, 

চক্ষুর দর্শনক্রিয়! প্রতিহত হয়। অতএব বিশেষ বিচার 

করিলে, আলোককেই চক্ষুর চক্ষু বলা যায়। এই রূপ 

যুক্তিতে পর্যযালোচন! করিয়া ই,তাহাকে প্রাণের প্রাণমনের 

মন ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । তীহাতেই সমস্ত 

ক্রিয়! ও জ্ঞানের অন্তর্ভাব,এ কথ প্রতিপাদন করা বাছল্য। 

যেমন নদী সকল সমুদ্রে মিলিত হইলে, আর তাহাদের 

মিলনস্থান নাই, অথব! যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে একবারেই 

লয় পাইয়া থাকে, তন্রপ,সকল কার্ষ্যের ও সকল কারণের 

অবধি ঈশ্বরে যোগ হইলে, যোগ বিজ্ঞানাদির আবশ্যক! 

কি? ঁহাকে পাইবার জদ্য উদ্যম করা যায়, তাহারে 

প্রাপ্ত হইলে, সেই উদ্যমের শেষ হইয়া থাকে, এ কথা দে 

না ্বীকার করিবে ? 
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প্রকৃতির অন্যথাভাঁবকে বিকার বলে। এইজন্য রোগ 
শোকাদি বিকারপদের বাচ্য। বিকারমাব্রেই অধীরত। ও 
অশান্তির হেতু । এইপ্রকার বিকারহেতু উপস্থিত হুইলে, 

যিনি বিকৃত না হয়েন,তাহাঁকেই ধীর ও শান্ত বলে । নির্বরব- 
কারস্বরূপ ঈশ্বরে আত্মার যোগ হইলে, বিকারের কথা৷ কি, 
তাহার কারণ সমস্তও ভ্রিসীমায় যাইতে পারে না । অগ্নিতে 
দাহিকা শক্তি আছে। উহাতে অনাবৃত হস্তাদি নিক্ষেপ 

করিলেই দগ্ধ হয়। কিন্তু জলমগ্রাদি- হস্তের দাহ করা 
তাহার সাধ্য হয় না। সেইরূপ. বিকার সমস্ত সামান্য 
অগ্নিকণারূপ ; ঈশ্বর স্বয়ং অগাধবারি মহাসাগরস্বরূপ | এই 

মহাসাগরে নিমগ্ন হইলে, সামান্য অগ্নিকণার সাধ্য কি, 

কেশমাত্রও স্পর্শ করে । এইজন্য ঈশ্বরতক্তের কোনকালে 

কোন দেশে কোনরূপ অশান্তি ও অধীরতা লক্ষিত হয় না। 

বায়শূন্য প্রদেশে প্রদীপ স্থাপিত হইলে, যেরূপ তাহার 
চঞ্চলতা দেখিতে পাঁওয়। যায় না, ঈশ্বরে যোজিত চিত্তের 

অধীরত ও অশান্তি সেইরূপ অসম্ভব । 

ফলত, সূর্ধ্য হইতে যেমন সমুদায় তেজঃ পৃথিবীতে 
সঞ্চরিত হয়, সেইরূপ চৈতন্যের প্রদীপন্বরূপ ঈশ্বর হইতে 
চৈতন্য সমাগত হইয়া! থাকে । প্রদীপ হইতে প্রদীপ যেমন 
্রন্থলিত হয়, চৈতন্যের সঞ্চার গ্রুমশঃ সেইরূপ । বাহা ও 
আন্তরভেদে চৈতন্য ছুই প্রকার । তন্মধ্যে যাহা ভৌতিক 
জ্ঞানের হেতু, তাহাকে বান্ব চৈতন্য এবং যাহা আন্তর 
জ্ঞানের কারণ, তাহাকে আন্তর চৈতন্য কহে। আতন্তর 
চৈতন্যের নাম চিৎসভা। শরীরের কোন স্থানে আঘা- 
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তাদি কত্ধিলে যে, ততমমকালেই বেদনাদি অনুভূত হয়, 
তাহাকে ভৌতিক জ্ঞান কহে। এই ভৌতিক জ্ঞান চিৎ 
সতত! হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, বাহ দেহের সর্বত্র সন্নিহিত 

আছে। তাহাতেই স্পর্শাদির অনুভব হইয়া থাকে। অধি- 
কন্ত, যাহাঁকে বিজ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান কছে, আন্তর চৈত- 

. ন্যের প্রধান কাধ্য তাহার মম্পাদন করা । চুম্বকের সহিত 
লৌহের থে সম্পর্কপরোক্ষবূগী ঈশ্বরের সহিত এ চৈতন্যের 
তজ্রপ সম্পর্ক নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে । লৌহ সন্নিহিত হ্ই- 
লেই, চুম্বক তাহাকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভগবানের 
সান্নিধ্যযোগে উল্লিখিত চৈতন্য ত্বাহীতে মিলিত হইয়া 
থাকে। তখন আ'র তৌতিক জ্ঞানের নামমাত্র থাকে না। 

এই অবস্থায় সাধকের দেহ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত, জলে নিমজ্জিত 

বা কর্তরিকাঁদি দ্বার! কর্তিত হইলেও. জড়ের ন্যায়, তাহার 

বোঁধমাত্র থাকে না। ইহারই নাম যথার্থ প্রেমযেগ এবং 

ইহারই নাম বৈষ্ণবগতি | ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য জানিয়া, 
আর সমস্তই নেতি নেতি বোঁধে ত্যাগ করিয়া, তীহাতে 
একাগ্রচিত্ত দন্নিহিত করিলেই, এই বৈষুবগতি লাভ হইয়া 

থাকে। এইজন্য যোগশাস্ত্রের, কথিত কৃচ্ছ নাধ্য আদন ও 

পুরকাদি করিবার আবশ্যকতা নাই। 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সদ্যোমুক্তির উপায় । 

বেদ কহিলেন, দেবরাজ! বুদ্ধি দ্বারা ইন্ড্রিয়সকলের 

চাঁলনা হয় । স্থতরাং বুদ্ধিকে ইন্ড্রিয়ের গ্রভূ বলিলেও অপ. 
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স্তি হয় না। বুদ্ধিকে মনের অংশচতুষটয়ের মধ্যে অন্যতর 
অংশ বলিয়! নির্দেশ করিলেও উল্লিখিত যুক্তির বাঁধকত্র! 

হয়না । ফলতঃ, প্রভুর সহিত ভূত্যের যে সম্বন্ধ, বুদ্ধির 

সহিত ইন্ড্রিয়গণের সেই প্রকার সম্বন্ধ । বুদ্ধি চঞ্চলত। 

পরিহার করিলে, ইন্ড্রিয়গণও স্ব স্ব বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া, 
বৃদ্ধির অনুসরণ করে। ক্ষেত্রজ্ঞ শবে বুদ্ধির ড্র্টা' ক! 
সাক্ষী । বুদ্ধি এই ক্ষেত্রজ্জেরই তত্বাবধানকার্য্য করিয়! 

থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষিরূপে না থাকিলে, কর্ণধারহীন 
নৌকার ন্যায়, বুদ্ধির বিপন্নদশ। উপস্থিত হয়। এইজন্য 

ক্ষেত্রজ্ককেও আত্মা কহে। ক্ষেত্রজ্জ যেমন বুদ্ধির সাক্ষী, 

আত্মা সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ৰের সাক্ষী। এইজন্য আত্মীকে 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানম্বরূপ কহিয়া থাকে এবং এইজন্যই আত্মার 
অর্থাৎ ত্রদ্দের মহিত ইহার একতা প্রাপ্তির কোনপ্রকার 
অন্তরায় নাই। কর্দমের সহিত কর্দম অনায়াসেই মিলিত 
হইয়! থাকে । অগ্নিতে . মৃতিকা ও ধাতু প্রতৃতি যে বস্তু" 
নিক্ষিপ্ত হয়, ত্বাহাই অগ্নিরত্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং তাহারই 
মলিনত। দূর হইয়া যায়। এইজন্য বলিয়! থাকে, প্রেম 
থাকিলে মাটাও খাঁটি হইতে পারে। ফলতঃ, একমাত্র 
ছুগ্ধে যেমন ক্ষীর নবনী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বৈচিত্র্য তদ্রপ 
একমাত্র প্রেমে সদ্যোমুক্তি, ক্রমমুক্তি, জীবন্মুক্তি প্রসৃতি 
বিবিধ বৈচিত্র্য সন্গিবিষউ আছে। আমি আছি বাঁ জগৎ 
আছে, এইপ্রকার বোধমান্র পরিশুন্য হইয়া, তন্ময় হইতে 
পারিলে, অর্থাৎ আত্মায় আত্ম! মিলিত করিয়া, পরমাত্মময় 
হইলে, সদ্যোমুক্তিলাভ হয়। 

৯৮ 
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সারের প্রতি যে প্রেম ও ভক্তি, সেই উভয্বকে 

গ্রত্যাহরণপূর্ববক, ভগবাঁনে নিয়োগ করিতে পারিলেই 

সদ্যোমুক্তিপ্রাপ্তি হয়। পুর্ববেই বল! হইরাছে, পুজকে 
কি জন্য ভালবামিতে ইচ্ছ। হয়? উপাদেয় আহীরগ্রব্যে 

কি জন্য অনুবাগ উপস্থিত হয়? ইত্যাদির হেতু কেবল 
আত্মার তৃপ্তি; অর্থাৎ পুত্রকে স্পর্শ করিলে হৃদয়ের সহিত 
অঙ্গ শীতল হয় এবং উপাদেয় আহারীয়ে তৃপ্তিপূর্ববক ভক্ষণ 
দ্বার উত্তমরূপে ক্ষুধার শান্তি ও দেহপুষ্টি রূপ পরম অভীঈ- 
সিদ্ধি হয়। এই কারণে তাহাতে অনুরাগসঞ্চার হইয়া 

থাকে । এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, যিনি এ পুন্রাদির সৃষ্টি করি: 
যাছেন, তিনি কতদুর অনুরাগাদির পাত্র। এই প্রকার 
চিন্ত। করিয়া, প্রথমে যদি না৷ পার, অন্ততঃ পুক্রবুদ্ধিতে মেই 

পুত্ররূপী পরমাত্মায়, প্রেম স্থাপন করিবে। পরে, পুনঃ 

পুনঃ আলোচন! দ্বারা লৌকিক জ্ঞান দুরীভূত হইয়া ঈশ্বর- 
বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই, অকৃত্রিম প্রেমের আবির্ভীব হইবে, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা কোন প্রকার যোগ বা 

তপস্তা, জানে না এবং তপোঁষোগ অবগত হইবাঁরও যাহা- 

দের ক্ষমতা নাই, তাহারা এই রূপেই দিদ্ধ হইয়া থাকে। 

যাহারা গ্রকৃত প্রেমপথের পান্থ, তাহারা অণিমা লি" 

মাদ্দি সিদ্ধি সমুদায়কে বিড়ম্বনা বলিয়া অগ্রান্থ করেন। 

তাহাদের অভিপ্রায় এই, যখন ঈশ্বরে লীন হইলেই, কল 

অভীষ্টের ও নকল সিদ্ধির শেষ হয়, তখন তৎসমস্ত আয়ঃ 

করিবার জন্য আয়াস পাওয়া পণ্ুশ্রমমান্র। শ্বাস পৃষ্থাসাি 

রুদ্ধ করিয়া, শরীর বায়ুপূর্ণ করিলে, তাহা! আপনিই শুন্য 
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তরে উখ্থিত হইবে, ইহ। সকলেই জানে। তাহাতে আবার 

পুরুষত্ব কি?যদি তাহাতে পুরুষত্ব আছে, স্বাকার ক্র 

যায়, তাহা হইলে, বায়ুভরে এরূপে শূন্যে উড্ভীয়মান উপ 

দিরও পুরুষত্ব আছে, স্বীকার করিতে হইবে। গুতরা, 

এই মকল পণুক্রিয়ার অভ্যাস ও অনুষ্ঠানাদিতে বৃথা সময় 

ব্যয়না করিয়া, প্রেমযৌগের সাধন করিবে। কেননা, 

এই প্রেমযোগে সকল ফোগের অন্তদ্ধান ও পর্যযবসান 

আছে। প্রেমই যথার্থ বৈষণবযোগ । মতিভেদে মানুষের 

রূুচিভেদ হইতে পারে ; অর্থাৎ কাহারও অগ্নে, কাহার ৭ 

মিষ্ট, কাহারও কটুকাদিতে, এইরূপে প্রত্যেক ব্যন্ভিন 

বিষয়াভেদে রুচিভেদের সম্ভাবনা | কিন্ত,পুক্রাদিকে আন্ত. 

রের সহিত পীতি করা, বোধ হয়, সর্ধববাদিসন্মত ; এবি- 

যয়ে যেমন কাহারও কোনপ্রকার দ্বৈধাপতি নাই, প্রেমও 

সেই রূপ সর্ববাদিসম্মত সর্ববসিদ্ধিযোগ, তাহাতে কাহারও 

দ্বিরুক্তি নাই। কেননা, এই প্রেমে পতন নাই, অবসাদ 

নাই, ক্ষত নাই, খেদ নাই। ইহার স্বভাব উত্তরোত্তর 

উন্নতি । ঘোগাদিতে পতন ও অবসাদাদির সম্ভাবনা আছে। 

ইহ শান্ত্রেও লোকাদিতেও শ্রুত হইয়া থাকে । কিন্ত, 

ঈশ্বরপ্রেমে যদ্দি পতন থাকে, তবে তাহা অশ্রুর ; যদি 

ক্ষয় থাকে, তবে তাহ! পাঁপের ; যদি অবসাদ থাকে, তবে 

তাহা নরকের । 

_কার্য্য বলিলে, ক্ষয় বিনাশাদি বিকার বিশিষ্ট জাগতিক 
ব্যাপারপরম্পরার অনুভব হইয়। থাঁকে। বাস্তবিক সর্বব- 

শক্তি পরমেশ্বরে যোগ হইলে, কার্য্যের সহিত আর কোন 



৭৮০ মোঁগভারত । 

প্রকার সম্পর্ক থাকে না । কেননা, কারণ হইতেই কার্যের 

উৎপন্ভি হু । ঘট তাঙ্গিয়া গেলে, তন্মধ্যস্থ আকাশ মহা- 

কাঁশে লীন হয়, এবং ঘটস্থ মৃত্িকাও ম্ৃত্তিকায় লয় প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে। অধিকস্ত, তাহার জলীয় ও তেজোগত 

পরমাণুও স্বত্ব্ূপে পর্য্যবদিত হয়। এই প্রকারে ঘটরূগ 

কার্ষ্যের চিচ্ছমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বেদাস্তাদিমতে 

ইহারই নাম পঞ্ষীকরণব্যবস্থা | প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে 

তগবানে লব্ব হইলে, উল্লিখিত পঞ্চীকরণ ব্যরস্থায় কাধধ্যাং- 

শের নিঃশেমে লয় হয় । ভূতবাদিগণ এই প্রকার পঞ্চীকরণ- 

ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে পারে। 

* এই ব্রক্গাণ্ডের যে উপাদান, দেহেরও সেই উপাদান; 

ব্রন্মা ডের যে ধাতু বাঁ প্রক্কৃতিঃদেহেরও সেই ধাতু বা প্রকৃতি 

লক্ষিত হুইয়া থাকে । কাঁধ্যাংশের চরমাংশ যে পরমাণু, 

তাহাতে দেহ ও ব্রহ্গাণ্ড উভয়েরই অন্তর্ভাব আছে । আবার, 

দেহত্যাগ হইলে, ত্রন্ষাগুত্যাগ হয়। এইরূপে দেহ ও 

্রক্ধাণ্ড উভয়ই এক বস্ত। যেমন, দশ বলিলে, দশটা এক 

প্রতীত হয়, অতএব দশ হইতে এক বা এক হইতে 7”, 

বস্তুতঃ পৃথক্ নহে, ত্প ত্রদ্ষাণড দেহের সমষ্টিমাত্র | ভগ' 

বানে লীন হইলে,এই কা্ধ্যাংশ দেহের উপরতি হয় ; অর্থাৎ 

এই দেহ প্রীরন্ববশে গ্রমনাগমন করিলেও, কর্তা তাহ 

জানিতে পাঁরেন না । কেহ কেহ উহীকে জীবন্মুক্তি বলে. 

যাহাই হউক, ইহারই নাম প্রকৃত প্রেমের অবস্থা । মদ; 

পাঁম়ী ও প্রেমিক, এ উভয়ের অবন্থাই সমান। মদ্যপাঁযী 

যেমন পানঘশে মত্ত হইয়া আপনার শরীরস্থ বসনাঁদি স্থলিত 



বিবাট পর্ব । ৭৮১ 

হইলেও জানিতে পারে না; তত্রপ প্রেমিক পুরুষ ভগ- 

বানের সান্সিধ্যানন্দে মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া আপনার দেহের 
ব্যাপারপরম্পরার অনুভব করিতে পারে না। উহ! কেবল 

স্বভাব বা অভ্যাবশে চালিত হইয়া! থাকে । 

আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার অবসাঁনই 
ব| কোথায় ইত্যাঁকাঁর বিচার করিলে, প্রথমতঃ ভূতাংশের, 

অনন্তর কালাংশের, তদনন্তর চৈতন্যাংশের অনুভব হইয়া, 

অহঙ্কার গ্রন্থির সর্বদা ছেদন হইয়া থাঁকে। এ প্রকার 
ছেদনকেই আত্মজ্ঞানের পরিপাক কছে। আত্মজ্ঞানের 
পরিপাক হইলে, তত্বমসি পদের সহিত প্রকৃত ত্রন্গস্বরূপ 

পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এপ্রকার পরিজ্ঞানই প্রেমের 
পরিপাকাবস্থা নিদ্দিষউ হইয়াছে । ভগবানের আনুগত্য 
করিতে অকৃত্রিম অভিলাষ উপস্থিত হইলে আপন! হইতেই 
পরোক্ষবোধ সম্পন্ন হইয়া খাকে। এই পরোক্ষবোধ 
শরীরমধ্যবর্তী বিজ্ঞানকোষে অনুপুবিষ আছে। সূর্য্য 
হইতে যেমন কিরণ সকল পমূত হইয়া সমস্ত সংসার 
আলোকিত করে, তদ্রপ বিজ্ঞানকোঁষ হইতে জ্ঞানের 
পৃতিভা বিকীর্ণ হুইয়। পরযার্থ জগৎ পৃতিভাত করে। 
অবিদ্যা ও বিদ্যা লইয়। পরমার্থ জগতের রচনা হইয়াছে । 
তন্মধ্যে অবিদ্যাকে মায়া ও বিদ্যাকে জ্ঞান কছে। ভগ- 
বান্ পরমাত্মা যুগপৎ মায়! ও জ্ঞান উভয়ে জড়িত। এই 
মায়। পূরৃতির নির্মাণ এবং জ্ঞান তাহার নিরাস করিয়। 
থাকে। যেব্যক্তি এই ক্ষণবিনশ্বর জগৎকার্ধ্য নেতি নেতি 
বোধে দুরে পরিহার করিয়া, কবাট উদঘাটনপূর্ববক গৃহমধ্যে 



৭৮২ যোগভাবত। 
পৃবেশের ন্যায় এ মায়া ও জ্ঞানঘনতার উদ্ভাবন করত পৃতরূপে সেই সর্বশক্তি ঈশ্বরের পরমপদ অবলোকন করিতে সমর্থ তিনিই রাও ভেদ করিয়া, হছষ্পার তমঃ- পারে গমনপূর্ববক সেই শিত্যজ্যোতি মন্টোগ করিয়া খাকেন। ইচছানত্যু ও কামস্বরপত্ ইত্যাদি এ জ্যোতি ব্প দর্শনের পরিণাম। যিনি আত্মায় আত্মায় দর্শনপূর্ধ্ক সব্বতোভাবে পরমাস্মাষ় হইতে পারেন তাহার সকল ক্ষমতাই যে অধিকৃত হয়, ইহা পৃতিপাদন করা বাহুল্য । শত ঘোগীপুরুষ যে ইহলোকে থাকিয়াই সর্বলোকৈ বিচরণ করিতে পারেন, এপৃকার জ্যোতিঃসবরূপের সাক্ষাৎ, কারই তাহার একমাত্র কারণ। প্রেষযোগসহায়ে আঁ এই মকল সম্পন্ন হয়। 
দ্পের সাহায্যে যেমন রূপের দৃষ্টি হয়, তদ্রপ স্বরপের সাহায্যে স্বরূপের সাক্ষাং ইইয়। থাকে, তাহাতে মনোহ্ কি? স্বরূপশকের অর্থ আত্মতত্বের অবধাঁরণা। আত্মার সহিত পরমাত্বার যে একতা মাছে, তাহী পূর্বেই গ্রতি- পাদিত হইয়াছে। ইতরাং আত্মার সাক্ষাৎকারে পরমা- বার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিন্ধ পন্থা । প্রেমযোগ ঘারা সর্বতোভাবে বুদ্ধির মালিন্যত্যাগ হইলে, এই সংসা. বের অনিত্যতাদি দোষ সমস্ত স্বতঃই প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে স্থির জলে সূর্যোর প্রতিবিষ্ দর্শন নিঃসনদিদ্ক, ইহা কে না স্বীকার করিবে? অথবা আকাশ নির্শেঘ হলে, নক্ষত্রই তারকাদির প্রকৃত স্বরূপ শয়নবিষয়ে পতিত হইয়া থাকৈ, ইহাও কাহারও মস্বীকাধ্য হইতে পারে না | সে যাহা 



বিরাট পর্। ৭৮৩ 

হউক, বুদ্ধির কষায় দূর হইলে, জগতের অনিত্যতা যখন 
আপন। হইতেই প্রতিপাদ্িত হয়, তখন আর যোগীর চিত্তে 
ইহার কিছুমাত্র আকর্ষণ হইতে পারে না। তখন তিনি 

জীর্ণ পুরাণ বস্তের ম্যায়, ইহলোক ত্যাগপূর্ববক সর্ববথ। নিত্য 
স্খসন্তোগে উৎস্ক হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? এ 
প্রকার নিত্যভোগকামনাই প্রেমযোগের পরিণাম বা এক- 

মাত্র উদ্দেশ্য । বিজ্ঞানমতে ইহাঁরই নাম উন্নতির প্র 
উন্নতি | র 

রাজ্যের পর রাজ্য, বিষয়ের পর বিষয় সংগ্রহ করিলাম, 

তাহাতে হইল কি? পুভ্রের পর পুত্র, কম্সার পর কন্যা 
উৎপাদন করিলাম, তাহাতে হইল কি? কীর্তির পর কীর্তি, 
যশের পর যশ সঞ্চয় করিলাম, তাহাতে হইল কি? প্রাসাঁ- 
দের পর প্রাসাদ, অট্রালিকাঁর পর অট্রালিক1 নিন্মাণ করি- 
লাম. তাহাতেই বা হইল কি? এইপ্রকার বারংবার অনু- 
ধাবনপুর্ববক সাবধান ও একাগ্রচিভে সবিশেষ বিচার করিলে 
বিষয়ের কিছুমাত্র বৈচিত্র্য বা গৌরব থাকে না। তাহাতে 
মনে স্বতাবতঃ নির্বেবেদজীড্য উপস্থিত হইয়া, কোন সারবস্তু 
অবলম্বনপূর্ববক, নির্কৃতিলাভে অভিলাষ জন্মে। ইহাই 
প্রেমযোগ ধারণার প্রথম সৌপান। ধাহারা এই পোপাঁনে 
অধিরূঢ় হয়েন, তীহীদিগকেই প্রকৃত যোগী বলে। 

তল 



ক্রপ্বিতয় অধ্যায়। 

প্রেমমাহাত্ম্য ৷ 

প্রেম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে 

মুক্তি উপস্থিত হইয়! থাকে । পণ্ডিতের বৈরাগ্য ও উপাঁ- 
সনাকে জ্ঞানের নামান্তর বলিয়! কল্পনা করেন। তাহাদের 
মতে যে ব্যক্তি আতুর বা যাহার কোন পুকার ক্ষমতা নাই 
বলিয়। পুষ্প, চন্দন ও মন্ত্রোচ্চারণাদি সহকারে উপাঁসন। 
করিতে পারে না, তাহার কি উদ্ধার হইবে না? তীহার 
বলেন, একমাত্র মন থাকিলে, ভাগবতী গতি লাভের কিছু- 

মাত্র ব্যাঘাত হয় না। লোঁকে আতুর হইলেও, পুভ্রাদির 
পৃতি মনে মনে (বাঁক্যে ও শরীরে না পারুক) যেব্ধপে 

প্যোদি পৃদর্শন করে, পরমেশরে সেইরূপে পম পুদর্শন 
করিলেই, তাহার উদ্ধারের গন্থা' আবিষ্ষুত হইয়া! থাকে। 
যিনি এগ্রকার অকৃত্রিম প্রেম ৬্দর্শন করিতে সমর্থ, তিনিই 
প্রকৃত যোগী পুরুষ। 

সংসারে সকল বিষয়েরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম 
আছে। এই পরিণীমকে কেহ চরম ফল, কেহ বা উদ্দেশ্য 
বলিয়া থাকে । কারণের পরিণাম কার্ধ্য,কার্ের পরিণাম 
ফলপ্রাপ্তি বা স্বার্থসংঘটন। এই প্রকার পরিণাম হইতেই 
প্ররৃতি ও মিরুরভির সঞ্চার হইয়! থাকে । যাহীর কিছুমাত্র 

জ্ঞান নাই, সেও পরিণাম না বুঝিলে, কার্যে প্রৰৃত হয় 
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না। বিষয়সেধার পরিণাম ইন্জিয় প্রীতি, বৈরাঁগ্যর পরি- 

গাম মুক্তি পর্য্যন্ত বস্তৃমাত্রেই ভূণ জ্ঞান, জ্ঞানের পরিণাম 

আত্মপ্রাপ্তি, সন্তোষের পরিণাম সখ, অর্থের পরিণাম কাম, 
কামের পরিণাম ভোগ, ভোগের পরিণাম দেহাদিপুষ্টি এবং 
প্রেমের পরিণাম ঈশ্বর প্রাপ্তি বা ভগবৎসিদ্ধি। এই রূপে ভগ- 

বান্ নর্ধভূতাত্বা বিশেষ বিশেষ কারোর বিশেষ বিশেষ পরি- 
ণামবিধি স্থাপন করিয়া, পরম শ্থকৌশলে মংসারস্থিতি 

বিধান করিতেছেন। পরিণাম দ্বিবিব, গুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। 

তন্মধ্যে যাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তাহাকে শুদ্ধ পরিণাম 

এবং যাহাতে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাঁহাকে অবিশুদ্ধ পরিণাম 
বলে। শান্্কারেরা এইপ্রকার ইফটামিষউ দর্শন করিয়া, 
শুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ ভেদে পরিণামচিন্তীর ভূষ়োড়ূয়ঃ উপদেশ 
করেন। যাহার পরিণামচিন্তা নাই, সে মূঢ়েরও মুঢ ও 
পশুরও পশু স্বরূপ মন্দেই কি? 

সে যাহা হউক, এইরূপে যখন সকল*বিষয়েরই পরি- 
মাণ থাকা স্বতঃসিদ্ধ, তখন যুক্তিরও পরিণাম আছে, অবশ্য 
স্বীকার কৰিতে হইবে । যদি মুক্তির পরিণাম স্বীকার না 
কর, তাহাতে গ্ররৃভি হইবে কেন? এইরূপে সদ্যোষৃক্তির 
পরিণাম বৈষ্ণবপদ। অর্থাৎ যোগী পুরুষ উল্লিখিত রূপে 
যে ব্রন্গস্ব্ূপে আঁক্মযৌগে লীন হুইয়া, কার্ষ্য হইতে উপ- 
রত হয়েন, তাহাকেই মর্ববশ্রেষ্ঠ বৈষ্কবপদ বলে। এ পদ 
প্রাপ্ত হইলে, আর কিছুরই অভাব বা প্রয়োজন হয় না । 
ইতরাং, বৈষ্চব পদ বলিলে,সমুদাঁয় পরিণামের অবধি বুঝা- 
ইযা থাকে । 

৪১9) 



৮১ 
যোগভাবত। 

সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, ততসমস্তই 

কাঁল, কর্ম, দৈব ও অদৃষ্টের বশীভূত এবং বিকারবিশেষ 

হইতে সমুপন্ন ; এই জন্যক্ষয়, বিনাশ ও জরাবসাদ প্রভৃতি 

দৌষে দুধিত। অর্থাৎ কালই ভূতগণের সৃষ্টি করে, এবং 

কালই তাহাদের সংহার করে। তাৰ অভাব স্থথ অস্তরথ 

সমুদায়ই.কালের কার্য | স্ৃতরাং, যাহ! সৃষ্টি সংহারাদি 

সমস্ত কার্ষ্যের প্রয়োজক, তাহার নাম কাঁল। এই কাল 

প্রলয়দময়ে সমস্ত লয় করিয়া! ভগবানে স্বয়ং লীন হয়। 

সৃষ্টি না থাকিলে, এই কালের আবশ্যকতা কি? কাল 

পির নিয়ামক ভগবানের আদেশমাত্র। অতএব, তগবং- 

পদে তাহার প্রভৃত্ব কৌথায়,? ইতিপুর্বেবে উল্লিখিত হ্ই- 

য়াছে, ভগবানের ভ্রভঙ্গে কালেরও কালপ্রাপ্তি হয়। অদৃষট 

শব্দে প্রারন্ধ। যাহার জন্মীদি কোনপ্রকার পরিচ্ছেদ 

নাই তাহার আবার প্রারদ্ধ কি? মানুষ যে কর্ম করিয়া 

তাহার শেষ না*করে তাহাকেই তাহার অদৃষ্ট বলিয়া 

থাঁকে। যদি কর্মের ফল অবশ্যান্তাবী স্বীকার করা যায়, 

তাহা হইলে, অদৃষ্টের ফলও অবশ্যৃন্তাবী, সন্দেহ কি? 

সংসার এইজন্যই অদৃষ্টের আয়ন হইয়া আছে। বৈষ্ণব পদে 

পদে সে সকলের সম্পর্ক নাই। কেননা, ভগবান কালে- 

রও কাল, অদৃষ্টেরও অদৃষ্ট এবং দৈবেরও দৈব । এইজন্য 

শ্রতিতে তাহাকে পরম কাল ও পরম দৈব এবং পরম 

অদৃষ্ট বলিয়া থাকে । প্রহ্নাদের ভ্রীবনী এ বিষয়ে জান্বলয- 

গান নিদর্শন । বৈষ্ণবগণ এইজন্য কোন কালেই অবশ 

হয়েন নাঁ। 
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মত্ব রজঃ তষঃ প্রভৃতি বলিতে জগতের কারণপরম্পর! 
বুঝ[ইয়। থাকে | কেননা, এই সকলের মমবাঁয়ে পরম্পরায় 
জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । বৈষ্বপদ এই মকল কারণেরও 
অতীত। হশ্থতরাং উহা৷ কল কারণের কারণ । এই রূপে, 
বৈষ্ুবপদের তুলনায় কারণ সকলও কার্ধ্যপূপে পরিণত 

হইয়া থাকে । বাষ্প যেমন শীতল হইলে, জল হইয়া)জলে 
মিলিত হয়, তখন আর তাহাকে বাষ্প বল যায় না; তন্রুপ 

যোগী পুরুষ এ বৈষ্বপদে লীন হইলে, তাহাকে আর কার্য 
বলিয়া প্রতীত হইতে পাঁরে না। যতক্ষণ আকাশ ঘটের 

অন্তর্গত, ততক্ষণই তাহাকে ঘটাকাশ বলা যাঁয় ; কিন্তু ঘট 

ভগ্ন হইলে, তন্মধ্যস্থ আকাশ স্বয়ং আকাশে মিলিত হইয়া 

থাকে । ফলত চৈতন্যাংশ আত্মার সহিত জড়পিগ দেহের 
কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। লোকের দেহ যেমন বস্ত্র ঘার। 

আর্ত থাকে, মেইরূপ এই'স্থল দেহই আত্মার আবরণ- 
মাত্র। পর্বত অতি কঠিন পদার্থ; কিন্ত কৌশলসঙ্য়ে 
তাহাকেও যেমন খণ্ড খণ্ড ও চূর্ণ করা যায়; তথ্বৎ সাঁধনা- 
বলে জী বাস্ত্রের ন্যায়, এই স্থুলাবরণও পরিত্যক্ত হইতে 
পারে। সর্প যেমন নির্ম্োক ত্যাগ করে, তদ্বৎ এই আঁব-, 
রণত্যাগও অনায়ানসাধ্য। এ বিষয়ে কিছুমাত্র অসস্তাবনা 
নাই। | 

বলিলে অনঙ্গত হইবে ন! যে আত্ম! চির*কালই এই 
স্থলাবরণে বদ্ধ হইয়া, কারারুদ্ধ বন্দীর ন্যায়, যাবং মৃত্যু 
অবস্থিতি করিবার জন্য শষ হয় নাই। আত্মার দেহাদ্দি, 
ব্যতিরিক্ত টৈতন্যাংশতা- পর্যালোচনা করিলেই, ইহা 
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স্ুম্প্ট প্রতীত হয়। চৈতন্য ও জড়তাঁয় যে বিশেষ, তাহ! 

সকলেই জানেন। আধ্যাত্মিক মতে এই জড়পিণু সূর্য্য 

এ পরমাত্বরূপ চৈতন্যের অংশ আছে । এ অংশ নকলের 

স্বভাব আলোক বিকিরণ ও প্রন্ষরণ করা। দীপ নির্বাণ 

হইলে তাহার আলোকাংশ কোথায় যায়? অন্ধকারে 

মিশ্রিত হয়, ইহ! কখন উত্তর হইতে পারে না; কারণ, 

জলে কখন তৈলের মিশ্রণ দেখা যাঁয় না। যেবস্ত যাহার 

ধর্মবিশিউ, সে তাহাতেই পরিণত বা মিশ্রিত হ্ইয়া 

থাকে । উত্তাপের প্রভাবে বাঁষ্পের কণা! সকল এরূপ সুন্ষম 

হয়যে তাহা অনুতবেও আইসে না; কিস্তু তাই বলিয়া 

উহ! কখন উত্ভীপে মিলিত হয়,এরূপ অনুমান করা যাইতে 

পাঁরে না। যদি মিলিত হইত, তাহা! হইলে, জলের উদ- 

তব কোথা হইতে হইত ? এইরূপ .ঘুক্তিতে যোগিগণ 

আত্মায় আত্মার মিলন করিতে চেষ্টা করেন এবং সাধন 

বলে তদ্দিষয় কৃতকার্ধ্যও হইয়া! থাকেন । ইহাতে বিস্ময়ের 

বিষয় কিছুই নাই। বিম্ময় কেবল তাহাতে কৃতকার্ধ্য ন 

হওয়া । যাহ অগ্নি, তাহ অগ্নিতে মিশ্রিত হইবে, ইহাতে 

আর বৈচিত্র কি? চলাচল সংসারে এইপ্রকার শত শত 

বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়। থাকে । স্থুলদর্শিরাই তাহাতে 

আশ্চর্য্য বোধ করে। ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়াই 

যোগশা্ত্রেক্। অধিকার হইয়াছে। পুরককুস্তকাদি বিধি 

নিয়োগও এই যুক্তির সমুদ্ভূত। একমাত্র প্রেমযোগ- 

মছায়ে এই নকল দাঁধিত হইয়! থাকে। 
ক্ষ লী পে শাশািক্ষী 



চতুর্থ অধ্যায় । 
ডি 

ঈশ্বরহ্বরূপ পরিচষ। 

ভগ্রবতী কহিলেন, বস! অধুনা সংক্ষেপে ঈশ্বরস্বরূপ 
কীর্তন করি, শ্রবণ কর। অনিমিষ শব্দে দেবত| বলে। 
শাস্ত্রাদিতে নির্দেশ আছে,. সর্বশক্তি পরমাত্মা দ্রষ্টী বা' 
সাক্ষীরূপে বিরাজমান থাকাতে,এই সংসারকার্ধ্য যথানিয়মে 
পরিচালিত হইতেছে । তিনি যোগনিস্রীর আশ্রয়পূর্ববক 
্ব স্বরূপ অনুভবে প্রবৃত্ত হইলে, বাঁতাহত প্রদীপের ন্যায়, 
সহম। সমস্ত বিশ্বকার্য্য নির্বাণপ্রাপণ্ত হয়। এরূপ যোগ- 
নিদ্রাকেই. প্রলয় বলিয়া থাকে । প্রলয় শব্দের অর্থ বিনাশ 
নহে। বীজ যেমন বৃক্ষে লীন থাকে, তদ্বৎ সমস্ত সংসার 
পরমেশ্বরে লীন হয়। বীজ ভর্জিত হইলেই, তাহার 
অন্কুরোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হইয়। থাকে । ভগবান্ 
সকলের আদিবীজ ; এ বীজের উৎপাদ্দিক! শক্তি নিত্য | 

পুনশ্চ, তিনি সর্বদা সাক্ষীরূপে, দর্শন করাতেই, সংসার 
জীবিতরূপে জাগ্রৎ রহিয়াছে । এইজন্য তীহাকে সর্ব- 
জীগ্রৎ বা অনিমিষ কহে। তাহার যদি নিমেষ থাকিত, 
তাহা, হইলে, নিমিষে নিমিষে প্রলয় ঘটিত। মানুষের 
যখন চক্ষুর নিমেষ উপস্থিত হয়, তখন মে কিছুই দেখিতে 
পায় না। অথবা, যোগনিদ্রোর সযয় একবার নিমেষ উপ- 
স্থিত হওয়াতেই, মহাপ্রলয় ঘটিয়। থাকে । কিন্তু এ নিমেষ 
নামমাত্র । অনিমিষ বলিলে, যদিও ব্রহ্মাদিরও অনুভক 
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হইয়া থাকে, কিন্তু লোকে অগ্থে প্রধানেরই গণনা হয়। 
এইজন্য অনিমিষ বলিলে, অগ্ররে সর্ববপ্রধান বিষুঠকে ই মনে 

পড়িয়। যায়। 

ভগবান্ অনিমিষ বিষুর ঘে পাঁলনীশক্তি আছে, দেবগণ 
তাহার অংশ। দিব্ ধাতুর অর্থ লীলাবিলাম। ভগবানের 

লীলাবিলাস যাহাতে আছে,তাহাঁকে দেব বা দেবত। বলে। 

'ধ নকল দেবরূপী অংশ স্থষ্টির রক্ষাজন্য প্রাদুভূতি হইয়াছে 
এবং সর্বরদ] স্ব স্ব কার্য করিয়া থাকে । ইহ। ম্বভাবসিদ্ 

নিয়ম যে, দিনরাত্রি প্রহরী থাকিলে, লোকে সহসা কোন 

ু্কার্ধ্য করিতে পাঁরে না । দেবগণও আমাদের দিনরাত্রের 

ঈশ্বরনিযুক্ত প্রহরী । এইজন্য তাহীদিগকে সর্বদা জাগ্রৎ 

থাঁফিতে হয় এবং এইজন্য ভগবাঁন্ ০০০৮ অনিমিষ 

অর্থাৎ নিমেষশূন্য করিয়াছেন । 

'আবার শুদ্ধ অনিমিষ হইলেই পালক শক্তির পূর্ণতা 

হয় না) কেননা, পরিপালক যদি সর্বদা রুগ্ন হইয়া! পড়িয়া 

থাকেন, তাহাতে বিবিধ বিশৃঙ্খল ঘটনার সম্তীবন| |  এই- 
জন্য তিনি দেবতাদদিগকে. জরাশৃন্য করিয়াছেন। এইজন্য 

দেবতাদের অন্যতর নাম নির্জর । অর্থাৎ নির্জর বজিলেই 

স্বর্গের দেবতা বুষাঁইয়া'যায়। আবার, যিনি স্বন্দররূপে 

পরিপালন করেন, তীহীর দীর্ঘ জীবন সকলেরই প্রীর্থনীয়। 

ইহার যুক্তি হুস্প্ট। এইজন্য ভগবানের পালকশক্তিত্বরপ 

দেবগণ অমর হইয়াঁছেন। লৌকিক নিয়মেও ভাবিয়া 

দেখ, পরিপাঁলক প্রভূ যদি অমর হন, নির্জর হন এবং সর্ববথা 

অনিমিন হন, তাহা! হইলে স্থখের দীমা থাকে না। যাহার 
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সহিত দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তিনি যেমন, সমছুঃখস্থখ হইবার 
সম্ভাবনা, এরূপ আর কেহই হইতে পারেন না । অতএব. 
প্রভূ বত অধিক দিন স্থায়ী হন, ততই প্রজাগণের মঙ্গল। 
এইজন্য লোকপাল দেবগণের স্থায়ীজীবন বিহিত হইয়াছে। 

মহাভাগ ! স্বভাবজ মিত্রে যেরূপ প্রীতি হয়, পিত। 
মাতা স্ত্রীপুজ্রাদিতেও সেরূপ প্রীতির সম্ভীবন। নাই।. স্বভা- 
বজ শব্দে অকপট বা অকৃত্রিম এবং প্রীতি শব্দে বিশ্বাস 

গূর্বক প্রেম পুর্ধবেই উল্লিখিত হইয়াছে, পরমাত্মা! ঈশ্বর 
মাতার মাতা, পিতার পিত। এবং বন্ধুরও বন্ধু। সুতরাং 
তাহা অপেক্ষা সহজমিত্র আর কে হইতে পারে ? যাঁছার 
মিত্রের সহিত আলাপ ও মিত্রের সহিত সহবাস, তাহার 
সমান ভাগ্যবান সংসারে আর কে আছে? ভগবান আমা- 
দের নিত্য সঙ্গী; এক মুহুর্তও আমাদিগকে ত্যাগ করেন 
না। আমরা যখন ইচ্ছা! তাহার সহিত আলাপ করিতে 
পারি। অতএব তীহা অপেক্ষা সহজ বন্ধু আমাদের আর 
কে আছে? 

সংসার বিষরৃক্ষেরস্বরূপ | বিষের স্বভাব, সংমোহন ও, 
বিপন্ন করা। সংসারে বদ্ধ হইলেও, পদে পদেই মোহ ও 
বিপদ উপস্থিত হইয়া খাকে। এইজন্য ইহার নাম বিষ- 
বক্ষ হইয়াছে! বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে, প্রাছানি 
ইয়। সংসারের ফল নরক। নরকমঞ্ের প্রাণ ত স্বভা- 
বতই বিনষ্ট।: বিধাতা ইহা দেখিয়া, করুণাপূর্ব্ক 
বিষরৃক্ষের ছুইটী অমতফল: নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রথ- 
মটা মিত্রের দহিত সহবাস, দ্বিতীয়টা বিদ্ধানের সহিত সমা- : 

৬৩ পাপ 
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গম । এই দুইটার একটাও মানুষ সিদ্ধ করিতে পারে। 

অথবা, বৈজ্ঞানিক ঘুদ্ধিতে ধিচার করিলে, এই ছুইটা বিন! 

আয়ামে গৃহে বসিয়াই অন্ধ ও আতুরাদিরাঁও সিদ্ধ করিতে 

পাঁরে। ভগবান আমাদের হদয়ের সখা,হৃদয়েই আছেন। 

আবার, তিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। এই রূপ একাধারে 

অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও অগাধবোধত্ব সংসারে কুত্রীপি সন্তব 

নাই। 
ফলতঃ ভগবান্ ব্যতিরেকে প্রকৃত হৃদয়নাথ বন্ধু আর 

কেহ নাই। তাহাকে নকল কথাই মন খুলিয়। বলিতে 

পারা যায়। হৃদয় ্রখন দুরস্ত শোকে অধীর হয়, উৎকট 

রোগে ব্যাকুল হয়, বিষম বিষাদবিষে পদে পদেই মোহ 

প্রাপ্ত হয়, দারুণ পরিতাঁপানলে নিরতিশয় দগ্ধ হয় ছুর্নিবার 

অন্তর্দাহে দাবদগ্ধ হরিণের ম্যায় অতিমান্র বিপন্ন হুয়,আত্ম- 

গানির গুরুতর আঘাতে ঘন ঘন আহত হয়, কিংবা যখন 

দুঃখরূপ বজ্র কঠোর নিনাদে অন্তস্তল পর্ধযস্ত বিদারিত 

হইবার উপক্রম হয়, তখন সংসারের সামান্য বন্ধু ত৩* 

বেদনার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহেন। তিনি না হয়, 

দুঃখে দুঃখ প্রকাশ এবং অশ্রুতে অশ্রু মিশ্রিত করিয়া, 

ক্ষণ কালের জন্য কিয়দংশে তাহার বেগ নিবারণ করিতে 

পারেন ; এককালে নিরোধ করা তাহার সাধ্য হয় না। 

কিন্ত ভগবান্ একবারমান্র কুপাকণা প্রদর্শন করিলেই, তৎ- 

ক্ষণীৎ সমস্ত বেদনার নিরাঁকরণ হয়। কেননা,তিনি নিত 

অভয় ও শৌকহীন এবং ভয়েরও ভয় ও ভয়াঁবহেরও তয়া- 

বহ। তাহার নাম করিলে, স্বয়ং ভয়ও ভয় পায়। অতএব 
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তিনি ভিন্ন প্রকৃত হৃদয়নাথ বন্ধু কে হইতে পারে ? মন 
যখন বিষয়ক্ূপ বিষম বিষবেগে অধীরিত হইয়া, দাঁবদগ্ধ 

হরিণের ন্যায় ইতস্ততঃ ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া বিচরণ 
করে, কুত্রাপি স্বন্তিলাভ করিতে পারে না; এবং যখন 
লৌকিক বন্ধুর প্রীতিময় মধুরমূর্ডি দর্শন করিলেও, তাহার : 
সেই গুরুতর বেদন।র পরিহার হয় না, তখন ভগবান্ ব্যতি- 
রেকে আর নিন্তারের উপায় নাই। 

শান্ত্রকীরেরা বিপদকে বন্ধুতীর কষপাষাণস্বরূপ নির্দেশ 

করিয়াছেন। অর্থাৎ কন্ঠি পাথরে স্বর্ণের যেমন পরীক্ষা 
হয়, তদ্বৎ বিপদে বন্ধুতার পরীক্ষা হইয়া! থাকে । ভগবান্ 

সম্পদের অপেক্ষা বিপদের অধিক স্ত্হদ | এইজন্য তীহাকে 
বিপদের মধুসূদন কহে। মধু শব্দের প্রকৃত অর্থ বিপদের 
পরমকক্ষা বা চুড়ান্ত সীমা । কেননা, পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা- 
কেও এই বিপদে বিব্রত হইতে হইয়।ছিল। ভগবান্ সত্য- 
পুরুষই তৎকালে তাহাকে এই বিপদে উদ্ধার করেন। 
তদবধি তাহার নাম বিপত্তির মধুসূদন হইয়াছে । ইহার 
অর্থ, বিপদের যে চূড়ান্ত সীমা, তিনি তাহা নাশ করেন। 
ভগবান্ ব্যতিরেকে অন্য কাহাতেও এই মধুসুদন নামের 
অধিকার বা আরোপ দেখিতে পাওয়া যায় না। - অর্থাৎ 
ইন্দ্র বলিলে যেমন দেবরাজকে বুঝায়, পক্ষীন্দ্র বা মৃগেন্দ্রা- 
দির অনুভব হয় না) তদ্বৎ, মধুসূদন বলিলে একমাত্র সেই 

ভগ্রবান্ বৈষ্ণবনাথকেই বুঝা ইয়া থাঁকে। ূ 
ভক্তিশাস্ত্রে এইজন্যই লিখিত হইয়াছে, যে সমস্ত জগ- 

তের একমাত্র আশ্রয় ভগবান্ বিঞ্চ বিদ্যমান থাকিতে, মুঢ- 
৯০০ 
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“লাঁকে কিজন্য অন্যত্র পৌহার্দ করে,যে মৌহার্দে অনিষ্ই 
এধিক। আবার ভাবিয়া দেখিলে, সংসারে কিছুই স্থাী 
নহে । অতএব তাহাঁতে আবার সৌহার্দ কি? এবং সংসার 
অস্থায়ী হইলে, সৌহাঁ্দও অস্থারী হইয়া থাকে। তাঁদৃশ 
অস্থায়ী সৌহার্দেও লাঁভই বা কি? ফলত মানুষের সক- 
লই আকাশকল্পন] ৷ 

ভক্তের প্রধান লক্ষণও ভগবানে অক্বীত্রম লোর্বাপ এধ- 

' শন করা । তথাহি, তাহারাই সংমারে ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ 

যাহার! অন্যত্র সৌহার্দত্যাগ করিয়া, ভগবাঁনে অপুর্ব প্রীতি 
স্থাপন করেন। একমাত্র এ প্রীতিই অম্বতরূপে পরিণত 

হয়। অপুর্বব শব্দে যাহ পুর্বে আর কখন সংসাঁরেয় কিছু- 

তেই সেইরূপে প্রদশিত হয় নাই। সংসারের যে প্রীতি, 
তাহাতে নৃতনত্ব বা অকৃত্রিমতা নাই । কেননা, উহাতে 
স্বার্থের আচ্ছাদন আছে। পূর্ণচন্দ্রে় জ্যোতি? অতি 

নির্মল ও সর্ববভূবনপ্রকাঁশক হইলেও, মেঘ যদ্দি তাহাকে 

আঁরুত করে, তাহাতে সমস্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া! যাঁয়। সেই- 
রূপ, প্রীতির স্বভাব আলোকময় হইলেও, স্বার্থের আব- 

রণে তাঁহার মলিনতা উপস্থিত হয়। যেমন আলোক ন! 

থাকিলে, বস্তুদর্শন হয় না; সেইরূপ মলিন-প্রীতিতে পরম 
বস্তু ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ সাধ্য নহে। ইহা বলা 
বাহুল্য যে, দর্পণ মলিন হইলে, তাহাতে প্রতিবিন্ব পতিত 
হয় না। যেইরূপ, প্রীতিপ্রতৃতি মার্জিত না হইলে, 
তাহাতে শ্রীতিময় প্রেমময় পরমাত্মার প্রতিফলন হয় 

না। নির্মল জলে আদর্শ হুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া! থাকে। 
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কলুষিত সলিলে দেরূপ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাঁবন|- 

নাই। | 
সংসারে প্রায়ই হৃদয় গোপন করিয়া, প্রীতিপ্রভৃতির 

আদান প্রদান হইয়! থাকে । এরূপ প্রীতিকে চৌরপ্রীতি 
বলে। চৌরপ্রীতির পরিণাম বিসংবাদ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। সংসারিক বিসংবাদ সকল শুদ্ধ এরূপ কাঁরণে সমুদ্- 

ভূত হইয়া থাকে ; ইহা! প্রতিপাদন করা বাহুল্য | এইজন্য 
উল্লিখিত হইয়াছে, নিক্ষারণ ও একান্তিক প্রীতিই শ্রেষ্ঠ 

প্রীতি। তদ্দ্ারা আত্মরূগী ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়] যাঁয়। 

বৈষ্ণবগণ তাদৃশী প্রীতির সাহায্যে সর্ধবদ! শুদ্চিত্ত হইয়! 
কম্পিন্কালেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন না। পণ্ডিতগণ ইত্যাঁকাঁর - 
পর্যযালোচনা করিয়! অন্যত্র সৌহার্দ ত্যাঁগ পূর্বক একমাত্র | 
ঘেই বিষ্ণপদেই আঁসক্ত হয়েন। ইহাই অধ্যাত্বতত্বের | 
একমাত্র উপদেশ এবং ইহাই বিজ্ঞানের একমাত্র আদেশ | 

পঞ্চম অধ্যায়। 

আম্মবিচাব। 

বেদ কহিলেন, তাত! অধ্যান্্শান্ত্রে উল্লিখিত হই- 
আছে, বালক যেমন পৌরাজ্স্য দ্বারা পিত। মাতার বিরাগ 
উৎপাদন করে, তদ্রপ ঈশ্বরের অনুরাগসংগ্রহে বাসন! 
থাকিলে, দৌরাত্ম্য ত্যাগ করা বিধেয়। কেননা, তিনিও 
দৌরাত্ম্য দ্বারা সর্বথ! বিরক্ত হইয়া! থাকেন । অন্যায় প্রার্থ 
শাদি করিয়া তাঁহার পুরণ না হইলে, পিতা মাতাঁকে নানা 



| 
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. প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করা ইত্যাদিকে যেমন বাঁলকে 
, দৌরাত্ম্য বলে, তদ্রপ দেহাদিতে আত্মবোধ কর! ইত্যা 

দিকে ঈশ্বরসন্বন্ধে লৌকের দৌরাজ্ম্য বলিয়া থাকে । রাক্ষম 

রাজ রাবণ পিতামছের নিকট যে অমর বর প্রার্থনা কে 
তাহাঁকেও দৌরাত্ব্য বলিয়! থাকে | এরূপ দৌরাত্ম্যের ফ। 
হস্তসিদ্ধ ; অর্থাৎ ততক্ষণাৎ ফলিয়া থাকে । লোকের বু 
তাদৃশ দৌরাত্ম্যবলে পূর্ববাপরপর্ধ্যালোচনাঁপরিশুন্য ইইয 
উঠে। তাহাতে মে আপনার দোষে আপনিই নিপতি, 

হয়। দশাঁননের চরিত্রে এ বিষয়ের স্তম্পষ্ট নিদর্শন আছে 

রাজা বলি এইপ্রকার দৌরাজ্ব্যেই পাতাঁলকুহুরে বদ্ধ হই 
যাছিলেন। অন্বেষণ করিলে, এইরূপ ও অন্যরপ দৃষ্টাং 

অস্থলভ নহে। 
শুক্তিতে রৌপ্যবোধ ও রজ্জুতে সর্পবোঁধ যেরূপ ভ্রমে' 

হেতু ও বুদ্ধিমালিন্যের কারণ, তদ্রপ দেহাঁদিতে আত্মবো! 

অর্থাৎ যাহা আত্মা নহে, তাহাকে আত্মা বোধ করিয়া 

মিথ্যায় সত্য বৃদ্ধি স্থাপন করিলে, দারুণ মোহের সঞ্চী; 

হয়। পূর্বেই উদ্িখিত হইয়াছে যে, মোহ হইতে স্মৃতি 

ভ্রংশ, স্ৃতিভ্রংশে বুদ্ধিভ্রংশ এবং বুদ্ধিভ্রংশে পগ্রাণথনাশর? 

বিপন্তি উপস্থিত হইয়া থাকে ৷ এপ্রকার প্রাণনাশে ছুশি 

ব্ধার নরক পরম্পরার আবিউ্ভাব হয়, তাহাঁতে কিছুমাও 

সন্দেহ নাই | অথব।, পরমার্থরূপ প্রসাদে আরোহণ করিতে 

হইলে, একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ সোপান অবলম্বন করিতে 

হয়। জ্ঞান ব্যতিরেকে উহার দ্বিতীয় সোপান দেখিতে 

[পাওয়। যায় না। গ্মাস্মানাক্মববিচার দ্বারা এই জ্ঞান মপ্পঃ 
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হয। ফলতঃ আলোক হইতে অন্ধকার ভিন্ন পদার্থ; 

ইত্যাকাঁর বোধ ন। থাকিলে, তাহাকে জড়শব্দে নির্দেশ 

করা যায়। যে ব্যক্তি অন্ধকারকে আলোক বলিয়া! বোধ 

করে, তাহার জীবনধারণ বিড়ন্বন! মাত্র । অসিকে কুবয়ল- 

লত1 ভাবিয়া গলে দিলে, তৎক্ষণাৎ গলদেশ ও প্রাণ 

নাশের সন্তাবনা, ইহা! কোন্ ব্যক্তি স্পীকার ন। করিবে ? 

অথবা, মরীচিকাঁকে জল ভাবিয়া, তাহার অনুসরণ পুর্ববক 

পিপাসা শান্তি জন্য প্রান্তরে ধাবমান হইলে প্রচণ্ড রৌড্রের 
উত্তাপে যে দগ্ধ হইতে হয়,তাহাঁই বা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার 

না করিয়া থাকে ? অথবা, সর্পের কর্ণস্থ আলোকবিশেষকে 

মগি ভাবিয়া, তাহার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, যে প্রাণনাশের 
সম্তাবনা,তাহাই বা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবে? অথবা, 
প্রদীপের আলোকে 'কুড্ডাদিতে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন 
করিয়া, ভূতবোধে ব্যাকুল মনের চাঞ্চল্য বশতঃ মোহাঁদি 
ঘে উপস্থিত হইবার মন্তাবনা, তাহাই বা কোন্ ব্যক্তি 

স্বীকার না করিয়া! থাঁকে ? আধ্যাত্মিক পগ্ডিতগণ এইরূপ 
ও অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেহাঁদিতে আবত্মবুদ্ধির বিষম 
বিপরিণাঁম বর্ন করিয়া, তাহা! পরিত্যাগ করিতে ভূয়ো- 
ভূয়ঃ উপদেশ করেন। অনাজ্সীয়কে আত্মীয়বোঁধে বিশ্বাস 
করিলে, ঘেরূপ অনিষ্টাপত্তির সম্ভাবনা, সেইরূপ দেহাঁদি 

চি 

| 

যে যে বিষয় আত্মা হইতে ভিন্ন, তৎসমস্তকে আত্মা বলিয়া ৷ 
বোধ করিলেও, ঈশ্বরপ্রাপ্ডিরূপ বিষম অনিষউ আপতিত; 
হইয়া থাকে । 

পুনশ্চ, দৌরাত্ম্য দ্বারা ভেদবুদ্ধি সমুপন্ম ও পরলোক - 
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পরিভ্রষ্ট হয়। এইজন্য জ্ঞানিগণ সবিশেষবিচারশাঁলিনী 
বুদ্ধির সাহায্যে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। মরীচিকা 
কখন তৃষ্ণা নাশ করিতে পাঁরে না । মূঢ় লৌকেই তাহাকে 
জল বলিয়া থাকে । অথবা! জলের সহিত তাহার তুলন৷ 
করা মুট়ের কায । ইত্যাদি মহাঁজনবাক্য সকল আলো 
চন! কর। 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 
ণির্ধাণমুক্তি। 

বেদ কহিলেন, অধুনা নির্বাণতত্বিষয় বর্ণন করি, আবণ 

কর। যেরূপ আলোকের পর অন্ধকাঁর, সেইরূপ স্বখের 

পর ছুঃখ, এই নিয়মে সংসারচক্র পরিচালিত হইতেছে। 
এইরূপ স্থখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার । স্তখ কখন দুঃখ 

বিনা লব্ধ হয় না। হৃতরাৎ লোকে যাঁহাকে স্বখ বলে, 

তাঁহ! দুঃখের নামান্তরমাত্র । এইজন্য যৌগিগণ স্থুখকামনা 

ত্যাগ করিয়া পরক্রন্মরূগী ভগবানে মিলিত হইতে চেষট। 
করেন। ভগবানে যোগ হইলে, স্থছুঃখ উভয়ই বিনষ্ট 

'হয়। এরূপ স্থখছ্ুঃখের অভাবকেই নির্ববাণমুক্তি বলিয়া 

থাকে । অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাহাতে মুখ 

নাই, দুঃখ নাই, সে আবার কিরূপ অবস্থা? তাহার অনু 

' ভবই বা কিরূপে হইয়া থাকে? (উত্তর) যাহাতে সর্ব 
বর্ণের অভাব অর্থাৎ যাহার কোন বর্ণ নাই, তাহাকে শুরুবর্ণ 

বলে। এইরূপে শুরুবর্ণের অনুভব করা যখন ব্যক্তিমাণ্রে 
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রই সাধ্য হইয়া থাকে, তখন যাহাতে স্থখ নাই, ছুঃখ নাই, , 
তাহা কিরূপ অবস্থা, তাহাঁর অনুভব করাও অসাধ্য নছে। ৰ 

ঘদ্দি বল, আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ের উন্ম লন হুইয়া, স্ত্বখ-. 

লাভ করাই মনুষ্যের উদ্দেশ্য | যাহাতে সেই স্থখ না রহিল, 
তাহার আবার প্রার্থনা কি? লোকে স্থখের জন্যই চেষ্টা 

করে এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেই পরিতৃপ্ত হয়। (উত্তর) 
সংসারে থাকাকেই যে স্বখ বলে, তাহার অর্থ নাই। তুমি 
উত্তম পাঁনভোজন পাইলে এবং উৎকৃষ্ট প্রাসাদাঁদিতে বাস 

করিলে,আপনাকে স্থখী বোধ কর; কিন্তু তোমার সহবাসী 

অপর লোকে অতি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে তোম। অপেক্ষা 

বিপুল স্থখ' অনুভব করে। আবার খষিগণ দিগ্বস্ত্র পরি- 

ধান 'এবৎ অনার্ুতদেশে মুর্তিকাদিতে শয়ন ইত্যাদি 
বিবিধ কৃচ্ছ, সাধন করিয়াও, পরমস্ত্খে ও প্রফুল্লচিন্তে 
কা'লঘাপন করেন । এইরপে স্থখের নির্ণয় করিতে যাওয়। 
বিড়ম্বনামাত্র । 

যদি বল, মুক্তিতে সখ নাই, ছুঃখও নর তবে কিজন্য । 
তাদৃশ জড়বৎ যুক্তির প্রার্থনা করিয়া থাকে ? (উত্তর) 
উহাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও অভয় আছে। অর্থাৎ সংসারে 
এবূপ কোন বিষয় নাই, যাহাতে ভয় নাই। ধন,জন,জ্ঞান, 
যশঃবিদ্যা, বুদ্ধি যাহা কিছু সমুদায়ই ভয়পরিপূর্ণ। ধন বন্থ 
কষ্টে সঞ্চিত হয় এবং বহু*কফ্টে রক্ষিত হয়। তাহার 
বিনাশের ভয় পদে পদে। আজি যে দশজন স্বতঃ পরতঃ 
নানাপ্রকারে আনুগত্য করিতেছে, কাল হয় ত সময় মন্দ . 

হইল, আঁর তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না) এই ভয়ে 



৮০৪ ,খাগভারত। 

সর্বদাই ব্যন্ত থাঁকিতে হয়। বু কঞ্টে যশ? উপার্জিত 
হইয়াছে; তজ্জন্য যশম্বী বলিয়! দশজনে বিলক্ষণ গণ্য মান্য 
করিতেছে, কিন্তু কলঙ্কের ভয় পদে পদেই হৃদয়ে পদগ্রহণ 
করিয়া! আছে। সংসারের লোক অতীব ুন্মখ ; কখন্ 

কি সামান্য সুত্রে অসামান্য প্রানি প্রচার করে, কে বলিতে 
পারে ? বিলক্ষণ বিদ্যা ও বুদ্ধি উপার্জন করিলেও সংসারে 
নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবার সন্তাঁবন! নাই। পাছে ভ্রমপ্রমাদ 

ঘটিয়া,.বাদীবর্গের নিকট পরাভবপ্রাপ্ত হইতে হয়, ইত্যা- 
কার ভয়ের কোনকালেই পর্য্যবসান নাই। এইরূপে 

ংসার কখনই নিরাপদ ব1 নির্ভয় নহে। মুক্তিতে সমুদায় 

সংসারবন্ধন ছেদন হওয়।তে উক্তরূপ ভয়ের কোন অংশে 

কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাঁই। 
আবার সুখ থাকিলেই আনন্দ থাকে, ইহ কখন মনে 

করিও না। স্থখ ও আনন্দে অনেক দুরবাত্ত1। সংসারে 

' ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেকের শত শত দাঁসদাসী 
: ও যানবাহনাদি বাস্বহ্থখের বিপুল চিহ্ললত্বেও মনে কিছুমাত্র 
আনন্দ নাই, ইহ! প্রায়ই দেখ| যায় । সংসারের উচ্চপদ- 
মাত্রেই প্রায় এরূপ আনন্দশুন্য | ফলতঃ আনন্দ বস্তত্বব্ল্, 
হৃখ ছায়ামাত্র। আনন্দ হৃদয়ের বন্ধন, সখ আড়ম্বরমাত্র। 

আরও দেখ, যাহার শরীরে তৈল নাই, বন্ত্র নাই, অন্ন বিনা 

উদর মগ্ন ও অন্ত্র ভগ্ন হইয়। গিয়াছে; তাহাঁরও আনন্দ 
দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্য, গীত. ও বাঁদ্যোদ্যমাদি 
মহোত্মব সকল এ বিষয়ের নিদর্শন। রোগে শোকে 

যাহার শরীর জীর্ণ হইতেছে, বিষাঁদে সন্ভাঁপে অহরহ দ্ধ 



নীতিপর্বব । রি 

হইতেছে; কোনদিকে কিছুমাত্র সখ নাই) মনোরম 

সঙ্গীতাদি শ্রবণাদি করিলে,তাহারও চিত্তে আনন্দের সঞ্চার 

হয়। অতএব স্থখ না থাকিলে, আনন্দ থাঁকে না, ইহ। 
কখন মনেও করিও না। বালকের অবস্থা ও মুক্তের, 

অবস্থা উভয়ই সমান। বালক যেমন স্থখ না থাকিলেও, 
সর্বদাই আনন্দিত, মুক্তিতেও তন্রপ সুখের অসন্বে সর্ব্ব- 
দাই আনন্দ অনুভূত হইয়! থাকে । স্থথের পর দুঃখ হইলে, 
হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত উপস্থিত হয়, তাহা! সকলেই 
জাঁনেন। পুনরায়, স্থখের মঞ্চায়েও এ আঘাতবেদনার 
অপনয় ছুর্ঘট। দাঁবদগ্ধ হরিণ নিরাপদ উদ্যানাদি প্রাপ্ত 

হইলেও সর্বদা চকিত চকিত বিচরণ করিঘ্না থাকে । পাছে 
পুনরায় আবার অগ্নিভয়ে পতিত হইতে হয়, এই শঙ্কায় 
অহরহ তাঁহার হৃদয় পুর্ণ থাকে। 

ফলতঃ, সংসারের সমুদায়ই খণ্ডিতভাঁব। পুর্ণিমা হই- 

লেই অমাবস্তা হয়। পদ্ম অতি মনোহর, কিন্তু তাহার 
বুণালে কণ্টক। সেই রূপ, যাহার বাহা মৌন্দর্্যের সীমা : 
নাই, তাহার মন যাঁর পর নাই কুৎ্সিত। অনেকের যশ 
আছে; কিন্তু তাহার সৌরভ নাই। কিংশুকের বাহাদৃশ্য 
পরমশৌভাময়, কিন্তু তাহার আমোদ নাই। চন্দ্র ষোল 
কলায় উদ্দিত হইলেন, রানু আঁসিয়! তীহাকে সহসা গ্রাস 

করিল। মানুষ উত্তমরূপ বিদ্যাবুদ্ধি শিখিয়া, সংসার উজ্জল 
করিবার উপক্রম করিতেছে, কাল কোথা হইতে ব্যাঘ্বের 
শ্যায় তাহাকে আক্রমণ করিয়। লইয়া গেল। বসন্তের পর 
ভয়াবহ গ্রীক্ম এবং গ্রীষ্মের পর ছুরন্ত শীত। যৌবনের পর 

১০১ 



৮৭২ ঘোগভাবত। 

বার্ধক্য, বার্দকের পর ছুর্নিবার জরাজীর্ণতা। আকাশের 

চতুর্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সহসা নিবিড় ঘনমগ্ুলীর সমা- 

গমে ঘোঁরতর অন্ধকার উপস্থিত। মানুষ উপাদেয় ভোগ্য 

সম্ভোগ করিয়া, দিব্াকান্তিকলেবর, পরক্ষণেই রোগে 
শোকে কন্কালমাত্রীবশিষ$ট । এইরূপে, দুগ্ধে জল দিলে, 

যেমন জলের চিহ্ৃমাত্র লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ, সখ দুঃখ 

পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত হইয়া! আছে যে, পর- 

স্পরের নির্বাচন করা সহজ নহে। যাহারা এইরূপে 

সারে স্থখের অন্বেষণ করিতে যায়, তাহার! মরীচিকায় 

পিপাসা শাস্তি করিতে উদ্যত হয়ঃ অথব1 মরুভূমিতে 

বীজরোপণ করিয়া, ফল প্রাপ্তির অভিলাঁষ করিয়া থাকে। 

সপ্তম অধ্ায়। 

গ্রজ্ঞানস্্বৰপ কীন্ন । 

বেদ কহিলেন, যুক্তিস্বরূপ কীর্তন করিলাঁম। অধুনা 

গ্রজ্ঞানস্বরূপ কীর্তন করিব । 

সূর্ধ্যের উদয়ে যেমন রূপগ্রহ অর্থাৎ দৃশ্টা পদাথের 

স্র্তি হয়, তদ্রপ এই প্রজ্ঞানবলে বুদ্ধির প্রকাশ হইয় 
থাকে । বুদ্ধির প্রকাশেই ইন্দ্িয়গণের প্রকাঁশ। অর্থাৎ 

বৃদ্ধি জড়স্বভাব ; উহ! যেন সর্বদাই নিদ্রিত হইয়া আছে। 

উল্লিখিত প্রজ্ঞানচৈতন্য বুদ্ধিকে জাগরিত ও চেতনা প্রদান 

করে। বুদ্ধি জাগরিত হইলে, ইন্ড্রিয়গণেরও চেতনা সম্প্ম 

হয়। কৃত্রিম যঞ্জ্ের সহিত এই বুদ্ধির বিলক্ষণ উপম! 



নীতি পর্ব । ৮০৩ 

হইতে পাঁরে। চৈতন্য এ যন্ত্রের পরিচালক । ইন্দ্রিয় 
সকল এ যন্ত্রের শাখ! প্রশাখা বা অঙ্গ উপাঙ্গ। চালক 

যেমন চাঁলাইয়। দিলে, যন্ত্র আপনার সমুদায় অঙ্গোপাঙ্গের, 
মহিত পরিচালিত হইয়া, অভীষ্ট কাঁধ্য সম্পাদন করে; 
তদ্রপ প্রজ্ঞান চৈতন্যের চালনায় প্রথমতঃ বুদ্ধি পরিচালিত 

হইয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ পরিচালিত করিয়া থাকে । 
বুদ্ধির মঞ্চারমাত্রে ইন্ড্রিয়গণ, কষাহত ঘোটকের ন্যায়, 
উত্তেজিত হইয়1, স্ব স্ব বিষয়ে ধাঁবমীন হয়। বুদ্ধির এক- 

কালীন সঞ্চার না হইলে, এককালীন শবম্পর্শাদিজ্ঞান 

সম্ভব নহে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে এক কালেই যুগপৎ 
শ্রবণ, দর্শন ৪ স্পর্শনাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বিষয় পরি গ্রহ 
করিতে পারে, এপ্রকার এককালীন বুদ্ধির সঞ্চারই তাহার 

কারণ। একটা যন্ত্রেও যুগপৎ পৃথক্ পৃথক কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইয়। থাকে,ইহা! কাহারও অবিদিত নাই। তথাহি,প্রজ্ঞান- 
চৈতন্যের আদি নাই। উহাই সমুদায় চরাচরের একমাত্র 
আদি, নিয়ন্ত। ও পরম হিতজনক। স্বপ্ন বা স্ৃযুপ্তি কোন 

অবস্থাতেই উহা! স্থপ্ত হয় না; প্রত্যুত সকল অবস্থাতেই 

জাগরিত আঁছে। স্ত্রতরাং উহাই পরমাঁত্! ও সত্যস্বরূপ। 
শ্রতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, যিনি সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও 

অনন্তত্বরূপ, তিনিই ব্রক্ম। কিঞ্চ, ফাঁহ! হইতে দৃশ্যমান 

ভূতসকল জন্মিয়াছে এবং জন্মিয়! ধাঁহার আয়ে জীবিত 

আছে, তিনিই ব্রহ্ম । পুনশ্চ, আদিযুগ মমাগত হইলে,ভূত 
মকল ধাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় যুগক্ষয়ে 

ধাহাতে লীন হুইয়। থাকে, তিনিই ত্রহ্ম। 
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এই মকল পর্যযাঁলোচনা করিলে, ব্রহ্ম ও প্রজ্ঞীনচৈত- 
ন্যের একতাবিষয়ে কোনরূপ মন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে 
না। 

মত্ত গ্রমত্ত যে কোঁন অবস্থায় মানুষের ব1 অন্যান্য জীবের 

যে শ্বাঁস প্রশ্বী যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া, জীবন রক্ষা করিয়। 

থাকে, এই প্রজ্ঞানই তাঁহার একমাত্র সাঁধন। মানুষ ইচ্ছা- 

মাত্রেই সহস| উদ্ন্ধনাদি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে মমর্থ 

হয় না) অনেকে যে আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়া, সহসা ধৃত 

ব| গৃহীতবৎ তাহাতে পশ্চাৎ্পদ হয় এবং গাঁট়তর অন্ধ- 

কারে বা অতীব গহন প্রান্তরাদিতে সহসা কোন গুরুতর 

দুদ্ধৃতের অনুষ্ঠান করিতে যে তাহার সাহস হয় না. প্রজ্জান- 
চৈতন্যের সান্নিধ্যযোগই তাহার হেতু । এই সামিধ্যযোগের 
আন্যতর নাম হৃধীকেশ। হৃযীক শব্দে ইন্দ্রিয় সমুদয় এবং 
ঈশ শব্দে নিয়ন্ত1। 

সপাশাশ্শি পাশপাশি 

অফ্টম অধ্যায়। 

বিষয়শবূপ বান 

বেদ কহিলেন, বিষয় শব্দে মায়াকৃত প্রধান আবরণ । 

সূর্য অতিমান্র তেজোময় ও দীপ্তিবিশিষ্ট হইলেও, মেঘ 

তাহাকে অনীয়াসেই আরৃত করে। সেইরূপ, মন অতি 

মাত্র তেজস্বী হইলেও, মাঁয়াকৃত আবরণে সহসা বদ্ধ হইয় 

থাঁকে। মেঘ দ্বারা সূর্ধ্যের রোধ হইলে, যেমন জগৎ অন্ধ 

কারে ব্যাপ্ত হয়, তদ্জপ মায়ারৃত মন অতিমাত্র সংকুচিত 
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হইয়া থাকে । সঙ্কুচিত মনে পরমার্থদর্শন সহজ নহে । এই- 
জন্য, ঘে কোন উপাঁয়ে সেই মাঁয়াবরণ ভেদ করা বিধেয়। 
ফলতঃ, ভগবান্ মায়ার অতীত | অতএব মায়ার অতিক্রম ন! 

করিলে. তীঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট | তথাহি.ভগবান্ অজি-, 
তের জয় করিতে হইলে,পরম শ্রেষ্ঠ ও অবিচলিত আত্মশুদ্ধি. 
তাহার সাধন হইয়। থাকে । তদ্যতীত অন্যান্য সাধন সমস্ত, 
হস্তিম্ীনের ন্যায়নিরর্থক | 

শীস্কারেরা বিষয়বাসনার তিনপ্রকাঁর গতি নির্দেশ 

করেন। যথা, ভবদ্বিপ্না, ভূতবিদ্্। ও ভবিষ্যবিদ্বা | তন্মধ্যে 

যাহ! দ্বার! প্রারব্ধ বা প্রাক্তন বিন হয়, তাহাকে ভূতবিদ্বা 

কহে। যাহ দ্বার! বর্তমান বিনষ্ট হয়, তাহার নাম ভব- 

দবিন্বা। আর, যাহ! ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করে, তাহাকে ভবিষ্য- 
বিদ্বা! বলিয়া থাকে । যাবৎ কর্মের ক্ষয় না হয়, তাবৎ 

দেহপরম্পরা ভোগ হইয়া থাকে । বীজ যেমন ভঙ্জিত 
হইলে, তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হয়, স্থতরাং, 
তাহাঁতে আর বৃক্ষ জন্মিবাঁর সম্ভীবনা থাকে ন1) তন্রপ 
কর্ম দ্বার কর্মক্ষয় হইলে,তাহার সংসারোঁৎ্পাদিক। শক্তির 
বিনাশ হইয়া থাকে । তখন আর দেহমাত্রের ভোগ 
করিতে হয় না। লোকে যখন নিক্ষাম হইয়া, সমুদায় 
কর্মের চরম স্থান সেই ভগবানে আপনার অনুষ্ঠিত কর্ম 
সকল সমর্পণ করে, তখনই তাঁহাকে কর্ম দাঁর। কর্মের ক্ষয় 
বলিয়। থাকে | কেননা,এ প্রকার সমর্পণ দ্বার উদিত ভক্তির 
দু়তা বা পরিপাক হয়। ভক্তির পরিপাকই মুক্তির মূল 
সোপান। ভগবাঁনই কর্তা ও কারয়িতা, আমি কিছুই নহি, 



৮০৬ মোগভাঁবত। 

এইরূপে অহঙ্কারত্যাগ দ্বার! ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয় 
হুইলে, সমস্ত তম্ময় দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয় হইয়া! 
থাকে । পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা সেই তক্তির একান্তিক 

পরিপাক হইলে, যুক্তির দ্বার আপনা হইতেই উদ্ঘাটিত 
হয়। তখন একবারেই সংসারনিরৃত্তি সংঘটিত, হুইয়! 
থাকে । ইহারই নাম মুখ্য সাধন । 

যে যাহা হউক, এরূপে যখন দেহযোগ অবশ্ঠান্তাবী.তখন 

প্রারন্ধ বা প্রাক্তনও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। যাহার 

গ্রারন্ধ নির্দোষ বা উৎকৃষ্ট হইয়। থাকে, তাঁহার জন্মীন্তরীণ 
ফলও তদনুক্ূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। 

শাশ্ীি পাশিসীাস পাপা 

নবম অধ্যায় । 

বিবিধতবকথন | 

মর্দাশবে ব্রহ্মরন্ধ, | এই ব্রন্মরদ্ধেই ব্রহ্মার বিহাঁরাঁদি 
লীলা উল্লিখিত হইয়াছে । সহজ কথায় ইহাকে মস্তিষ্ক 
অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির স্থান কহিয়া থাকে। যোগশান্ত্রে স্পট 
লিখিত হইয়াছে যে মন ও বুদ্ধির একা গ্রতীনহকারে একতা 

হইলেই, ব্রন্ষের দর্শন জন্য মহামহোত্সব অনুভূত হইয়া 
থাকে। ন্যাঁয়শাস্ত্রে এইজন্যই বুদ্ধিকে পরব্রক্ষমের বিভূতি 

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ( তন্ত্রে এইজন্যই ভগবতী 

দুর্গা বা আদ্যশক্তিকে বুদ্ধিরূপা ও জ্ঞানরূপ বলিয়া, অগ্রে 

জ্ঞান ও বুদ্ধির শোধন করিতে বলিয়াছেন।) ফলতঃ 

মানুষ যে কষ্ট পায় ও পদে পদেই ব্যর্থমনোরথ হইয়া 
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থাকে, বৃদ্ধির দোষ ও জ্ঞানের মালিন্যই তাহার হেতু । 
 এইজন্যই উপনিষদাঁদিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, জ্ঞান বুদ্ধির 
সর্বতোভাবে যে স্বচ্ছতা, তাহাই পরত্রহ্ষের স্বরূপ। 

বেদের মতে সাধনার প্রধানতঃ তিনপ্রকার ক্রম ; প্রথম 
সাত্বিক,দ্বিতীয় রাজসিক ও তৃতীয় তামসিক। তন্মধ্যে শুদ্ধ 
নিষ্ষধাম উপাসনাঁকে সাত্বিক সাধন! বলে। একমাত্র বিশুদ্ধ 
প্রেম ও ভক্তির বিবিধ শাখা! ও প্রশাখার উপদেশ কর! হই- 
য়াছে। যোগশাস্ত্রে প্রধানতঃ রাজস সাধনার ব্যবস্থা আছে। 
পুরক ও কুস্তক প্রতৃতি কল্পিত উপায় সমস্ত এ সাধনার 
অঙ্গ ; এবং তন্ত্রাদিতে তামসিক সাধনার সবিশেষ বিবরণাদি 
উল্লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে সাত্বিক সাধনায় সদ্যো মুক্তি, 
রাজমিক সাধনায় ক্রমমুক্তি এবং তামমিক সাধনায় জন্মা- 
স্তরমুক্তি হইয়া থাকে । সাঁধকভেদে সাধনার এইপ্রকার 
ভেদ দেখিতে পাওয়। যায়। 

একবারেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিকে সদ্যোমুক্তি বলে । সদ্যো- 
মুক্তির ক্রম পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রমমুক্তির 
বিষয় বধিত হইতেছে । যোগবলে পৃথিবীর সমুদায় এঁর্যয 
ভোগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে পরব্রঙ্গে লীন হওয়াকে ক্রমমুক্তি 
বলিয়া! থাকে । পরমে্িত্ব বা পরমশ্বর্ধ্, সিদ্ধগণের রাজ্য 
অব্টবিধ সিদ্ধি এবং সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ ইত্যাদিকে 
ক্রমমুক্তির ফল বলে। বিষয়বাঁসন! ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয় 
সকলের মম্যক্ রূপে দমন ও দেহস্থ প্রাণ মন সকলের 
নিরোধ পূর্বক ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করিলেই, এইপ্রকার 
ধনপ্রাপ্ডি হইয়া খাকে। বাহে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে, 
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ইহাদের মুলস্থান ব1 কার্ধ্যশক্তি মনে,বাছিরে নহে । বাহিরে 
ইহ! জড়পিগু মাত্র। মনের চালনায় ইহাদের চালন! হয়। 
এই চালনাকেই প্রকৃত ইন্ড্িয় বলে। চক্ষু প্রস্ৃতি বান 
দৃশ্যমান ইন্ডরিয়াদি উহার প্রতিকৃতি বা তত্ৎ রূপে কল্পন! 

মাত্র । অথবা, এই দেহ যেমন আত্মার আবরণ, সেইরূপ, 
আবরণ সেইরূপ চক্ষু প্রভৃতিও ততৎ ₹ইন্ড্রিয়ের আবরণ। 
আবরণবিনাশে কখন আবৃতের বিনাশ হয় না। সুতরাং 

যোগিপুরুষ ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই মনের মহিত ইন্ডিয়- 

দিগকে সঙ্গে লইতে পারেন। ইহার যুক্তি স্থুম্প্। 

অর্থাৎ বীজ ভর্ষিত হইলে, যেমন তাহাতে অঙ্কুর উৎপন্ন 

হয় না, তদ্রপ বাঁসনার ক্ষয় হইলে বাহ্বিষয়ে অনুরাগ 

জন্মে না। তখন দৃষ্টি থাকিতেও আর দর্শন হয় না, ত্র 

থাঁকিতেও আর শ্রবণ হয় না, মন থাঁকিতেও আর মনের 

কার্য্য হয় না। যোগী যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখন 

এইরূপে বাসনার সংকোচ করিয়া, ইন্দ্রিয় নকলের বেগ 

রোধ করিয়া থাঁকেন। তৎ্কাঁলে হৃদয়ের কেন্দ্র তভৎ 

ইন্ড্িয়শক্তি সকল একত্র নিহিত হইয়া! থাকে । কেননা, 

এ কেন্দ্র হইতেই তাহাদের জন্মহইয়াছে। স্থৃতরাং যোগী 

পুরুষ ইচ্ছা করিলেই, নকল ইন্ড্রিয়ের কেন্দ্্বরূপ মনকে 

সঙ্গে লইতে পারে। যে যাহার বশীভূত, সে তাহাকে 

অনায়াসেই আপনার অনুগামী করিয়। যত্রতত্র গমন করিতে 

পাঁরে, ইহা প্রতিপাঁদন কর বাহুল্য । 

শরীর বিবিধ; স্থুল ও সুন্ষম। বাহদৃশ্যমান দেহকে 

স্থল দে হবলে। এই স্থুলদেহবিনাঁশেও যাহার বিনাশ হর 
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না, তাহাকে সুশ্মম বা লিঙ্গদেহ বলে। এই সুন্ষমদেহের 

অন্যতর নাঁম অন্তরাত্বা। বায়ুর সর্বত্রই অবিহত গতিবিধি 
আছে,এইজন্য তাহাকে অন্তরাত্ম। অর্থাৎ যৌগিগণের সুন্ষম-. 
দেই বলে। যোগিগণ এই বায়ুরূপী লিঙ্গ শরীরসহায়ে 

ব্রক্মাণ্ডের যেখাঁনে সেখানে বিচরণ করিতে পার়েন। ইহা! 

নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে যে, তগবাঁন্ সত্য- 
পুরুষ সংসারের কোন পদার্থই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। 
বিশেষতঃ, থে পঞ্চভূতের সমবায়ে আমাদের শরীরসংস্থান 
সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা! কখন অনর্থক কল্পনা হইতে পাঁরে 
ন1। অর্থাৎ যেব্যক্তি যেরূপে আপনাঁর বুদ্ধি, বিদ্যা ও 

ক্ষমতাঁদির চালনা করিতে পারে, সে সেইর্পে বা তাহা! 
অপেক্ষাও অধিকপ্রকারে এই পঞ্চভূত দ্বার! স্ব স্ব অভিলাষ 
সিদ্ধ করিয়া লইতে পারে। সামান্য বুদ্ধি দ্বারা ষখন পঞ্চ- 
ভূতসহায়ে ইত্যাকার নানাপ্রকার অদ্ভুতাকাঁর ব্যাপাঁরপর- 
স্পরা সম্পন্ন হইয়া থাকে,যোগিগণ যোগবল দ্বারা তাহাদের 
সাহায্যে অসামান্য কাধ্য সকল সম্পাদন করিবেন, তাহ! 

কোন্ ব্যক্তি অন্বীকার করিতে পারে ? বিশেষতঃ, যেখানে 

বিদ্যা,তপস্তা, যোগ ও সমাধি এই নকলের একত্র সম্গিবেশ, 

মেখানে যে সমুদাঁয় অভীষ্ই স্্রসিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যাঁশব্দে বিচিত্র জ্ঞান, তপস্তা- 
শব্দে ক্লেশসহিষ্তা, যোগশব্দে কর্ম্মনিপুণতা, এবং সমাধি- 
শব্দে দৃঢ়তর অধ্যবসায়, ইত্যাদি লৌকিক অর্থও বিচার 
করিলে, কার্ধ্যসিদ্ধি যে আপন! হইতেই হস্তগত হয়, তাহ | 
প্রতিপাদন করা বাহুল্য । ' যোগশান্ত্রে ইহার ভিন্ন প্রকার 

৯০২ 
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অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, বিদ্যা অর্থাৎ যাঁহ। দ্বারা 

পরোক্ষরূগী ঈশ্বরের স্বরূপ পরিজ্ঞান হয়; তপঃ অর্থাৎ 

যাহা দ্বারা মন নির্মল হইয়া, পরক্রদ্ষদর্শন হয় ; যোগ অর্থাং 

যাহা দ্বারা ইক্জরিয়দিগকে মনের সহিত প্রত্যাহরণ করিয়া 
তন্ময়তা উপস্থিত হয়। স্থতরাঁং, যোগেশ্বরগ্রণ যে ব্রন্মা- 

গ্ের আধিপত্য লাভ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে । 

কর্ম অপেক্ষ! বিদ্য। প্রভৃতির সর্বতোভাবে প্রাধান্য 

উপদ্িষ্ট হইয়াছে । অর্থাৎ কর্ম দ্বারা স্বর্গাদি ক্ষয়শীল লোক 

সমস্ত প্রাপ্ত হইয়। থাঁকে ; কিন্তু বিদ্যাদি দ্বারা অক্ষয়স্ববনগ 

পরব্রহ্মপদ লাভ হয় । পূর্বেও ইহ!| প্রতিপাদিত হইয়াছে 

যে, এই বর্তমান শরীর কর্ম্মপরম্পরামাত্র ; কর্খোর ক্ষয়না 

হইলে, ইহার ক্ষয় হয় নাঁ। বিদ্যা, তপ, সমাধি ও যোগ 

গ্রধানতঃ এই চাঁরিপ্রকার উপায়ে কর্মের ক্ষয় হইয়াথাকে। 

এইজন্য, কর্মীকে তামপরূপে বর্ণনা করিয়াছে । বৈষ্ণব পদে 

এই কর্মের সম্পর্ক নাই। 

যাহারা আপনার জন্য কর্ম করে, তীহাঁদের বাঁসনাবদ্ধন 

 উত্তরোভর দৃঢ়তর হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ভগবানের 

দাস হইয়া, শুদ্ধ তাহাঁরই কশ্মা করে, তাহাদের বন্ধনমোচন 

ও মুক্তিলাঁভ হয়। যোগ সমাধি প্রভৃতির অভ্যাস বা সাধন 

করীকেই ভগবানের কর্ম বা দাসত্ব বলিয়া থাকে।। সূর্ধ্যাদি 

(যমন শুদ্ধ লোকহিতের জন্য ইতস্ততঃ সর্বদা পর্য্যটন 

করে, তদ্রুপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, পরার্থ সন্ধান করাকেও 

ভগবানের কর্ম কর! বলিয়া! থাকে | এইপ্রকার কর্ম দ্বারা 

নিকৃত বর্শের ক্ষয় হয়। সুতরাং মুক্তির দারও প্রশন্ত হাঃ 
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কর্ম দার! যে গতি লাভ হয়, তাহ! পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 

খণ্ডিত, কিন্তু যোগ দ্বারা! যে গতি লাভ হয়, কোন কাঁলেই 
তাহার ক্ষয় নাই অথবা কোন দেশেই তাহার প্রতিঘাত 

হয় না। 

পুনশ্চ, আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্য ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের 
অংশ সকল বর্তমানে যেরূপ পরম্পর বুদুরব্যবহিত বলিয়। 
বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাদের পরস্পর এক- 
গৃহস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের ন্যায় অতি নিকটবর্তিত। আছে। 
আকাশ হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে আকাশে আরো- 
হণ করিবার উপায়স্বরূপ স্বযুন্ন৷ নামে জ্যোতির্শয়ী নাঁড়ী 
স্খময মোৌপানবৎ কল্পিত হইয়াছে । প্রত্যেক মনুষ্যের 
শরীরের বহির্ভাগে এ নাড়ীর মূল নিহিত আছে । তন্ত্রাদির 
মতে বিজ্ঞানকোষের অধিষ্ঠান পর্য্যন্ত উল্লিখিত মূলের বন্ধন 
আছে। স্থুলদৃষ্টিতে এই আকাঁশবহ! নাঁড়ী লক্ষিত হয় না। 

বৈশ্বীনর শব্দে অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা । ইনিই সূর্ধ্য- 
লোকের অধিষ্ঠাত্রী। অর্থাৎ ইনিই সমুদায় আলোকের 
কেন্দ্রস্থান। স্থযুন্ন৷ নাড়ীর প্রবাহ ব1 সঞ্চর, সাগরে নদীর 
ন্যায়, এ কেন্দ্রে মিলিত হইয়া, ব্রহ্মপথ পর্য্যন্ত ধাবিত 
হইয়াছে। 

এই বেশ্বানর ক্ষেত্রের উপরে স্বয়ং নারায়ণ তারারূপে 
অধিষ্ঠিত আছেন। উহাকেই শিশুমারচক্র বলে। শিশুমার 
চক্রই জ্যোতিশ্চক্র। (যাহাকে চলিত কথায় মৌরজগ 
বলে)। আদিত্যাদি প্রুবপর্ম্যস্ত সমুদায় জ্যোতিক্ষ এ চক্রে 
শিয়ত সন্বন্ধ হইয়া আছে। কোন কোন মতে এই চক্র 
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হইতেই পরম্পরাক্রমে তেজঃআলে।ক,জ্যোতিঃ ও প্রতিভা 

সঞ্চারিত হুইয়া, সূর্ধ্যে, চক্দ্রে ও অন্যান্য আলোক ও 

জ্যোতিঃ পদার্থে সংক্রমিত হইয়া থাকে । যোগী পুরুষ 
এই চক্রুস্থ আদিত্যাঁদি ধ্রবপর্ধ্যন্ত সমস্ত পদেই আরোহণ 

করেন। 

সূর্ধ্যাদি সমস্ত পদার্থ ই এ চক্রকে আশ্রয় করিয়।৷ আছে। 

ষাট্কৌধিক শরীর লইয়! উহার উর্দে যাইতে পারা যায় 

না। মাতৃজ তিন ও পিতৃজ তিন সমুদয়ে এই ষট কোষ। 

তন্মধ্যে লোম লোহিত মাংস এই তিনটা মাতৃজ এবং সামু 

অস্থি মজ্জা এই তিনটা পিতৃজ। এই ষটকোঁষে নির্মিত 

বলিয়া দেহকে ষাট কৌধিক বলে। বেদে উল্লিখিত হ্ই- 

য়াছে, সর্ব! শুদ্ধসত্ব না হইলে,এ স্থান অতিক্রম করা যাঁয় 

না। বিশেষতঃ, এই পাখিব স্থলদেহের তথায় সমাগম 

কোন মতেই সম্ভব হয় না। কেননা, তথায় পঞ্চভুতের 

আধিপত্য নাই । শুদ্ধ মত্বগুণে উহার নির্মাণ হৃইয়াছে। 

এইজন্য উহার রূপ অতিশয় সুন্ষম ও ঘার পর নাই বিশুদ্ধ। 

ইহ! প্রসিদ্ধই আছে বে, থাহা যেরূপ স্বভাবের, তাহা 

আয়ত্ত করিতে হইলে, তদনুরূপ স্বভাববিশিষ্ট হওয়া আব- 

শ্বক। এইজন্য, তাহা অতিক্রম করিতে ইচ্ছা হইলে, 

সুন্মম নির্মল শরীর গ্রহণ করা আবশ্যাক। যোগবলে 

তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

শিশুমারের উপরেই মহর্লোক | হীরা অতি বিশুদ্ধ 

যোগবলে ত্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন, ভাহারা এ স্থানে 

বাপ করেন। এইজন্য উহাকে ত্রহ্মবিদ্গণের স্থান বলিয়া 
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থাকে। ফলতঃ যৌগের পরিণাম অতুযুচ্চ পরপ্রাপ্তি। যে 
পদে পাধিব কোন বিকারই কোনরূপে প্রতুত্ব করিতে পাঁরে 
ন|। মনুষ্য পিতা মাত হইতে ঘে লোমমজ্জাদি প্রাপ্ত 
হয়,তৎুসমস্তই ভৌতিক বিকাঁর বলিয়া অতিমাত্র ক্ষয়শীল | 
যে ব্যক্তি যোগদিদ্ধ হইয়াছে,তাহাঁকে আর এ প্রকার ক্ষয়- 
শীল বস্তৃপূর্ণ ক্ষয়শীল দেহ ভোগ করিতে হয় না। সমুদায় 
বিশ্ব যাহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে এবং সূর্ধযচন্দ্রাদি 
যাহার সহায়তায় আলোকময় হইয়াছে,একমাত্র যোগ দ্বারা 
অনায়াসেই তাঁদৃশ উন্নত স্থানও অতিক্রম করিয়া, তাঁহার 
উপরি আরোহণ করা যায়। ভৃগু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এ 
প্রকার যোগবলে এই প্রকার উন্নত পদ অধিকাঁর করিয়া 
ছেন। ফলতঃ, যাহাঁকে উন্নতির পর উন্নতি বলে এবং 
যাহাঁকে আত্মার উৎকর্ষ বলে; আবার, যে উন্নতি বা যে 
উৎকর্ষ উন্নতি ও উৎকর্ষের চরমসীমা, যোগী পুরুষ তাহাই 
প্রাপ্ত হয়েন। 

দেহতত্বে এইপ্রকার বগিত হইয়াছে, “এই দেহ পৃথিবী- 
স্বরূপ। পৃথিবাঁতে যে পঞ্চভৃত আছে, এই দেহে তাহাই 
আছে। ইহার অভ্যন্তরে আকাশ। স্রযুন্ধ দ্বারা এই 
আকাশে অনায়াসেই প্রবেশ করা! যায়। বিজ্ঞানময় কোষ 
এই আকাশের উপরিস্থ বৈশ্বানর। উহ সর্বদাই আপনার 
তেজে প্রন্বলিত হইতেছে । উহার উপরে আনন্দময় কৌষ 
বিষ্ুচক্ররূপে বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। ইহার 
উপরে ক্রহ্গরন্ধে, ত্রচ্মপুর, পরম পুজনীয় মহর্লোক রূপে 
সর্বদা বিরাজমান হইতেছে। অতিবিশুদ্ধ বুদ্ধির স্বরূপ 



| 

৮১১ মোগভারত । 

ভূগু প্রতৃতি বিবুধগণ এ স্থানে সর্বদাই বিচরণ করেন। 
এই বুদ্ধিই আদিদেব ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি। যোগ 
দ্বারা এই বিভৃতিমাধন হইলেই, ভগবানের সাক্ষাৎকার 

লাভ হয়। যোগী পুরুষ সর্বদাই এ প্রকাঁর সাক্ষাৎকার- 
জন্য মহামহোত্মব অনুভব করিয়া থাকেন । যোগ ব্যতি- 

রেকে অন্যরূপে উহ! লাভ করা যাঁয় না। ভূগু প্রভৃতি 

মহধিগণ অতিমাত্র যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। এজন্য তীহা- 
দিগকে সাক্ষীৎ বিভূতি বলে।” 

দশম অধ্যয়ু। 

বঙ্গাপদ | 

ইফ্টাদির বিয়োগজন্য যে দুঃখ, তাহাকে শোক বলে। 

পারমেষ্ঠ্য পদ প্রাপ্ত হইলে, সমুদায় ই্টদংগ্রহ হইয়া 

থকে, কোন কালে কোন রূপেই তাহার অভাব হয় না। 

স্বতরাং সেই অভাবজন্য ছুঃখেরও কোনরূপে আবির্ভাব 

হইতে পারে না । , সংসারে এই শৌক পদে পদেই প্রাদ- 

ভূর্তি হইয়া থাঁকে। আজি বিষয়নাঁশ, কাঁলি অর্থহানি ; 

আজি পুত্রের মৃত্যু, কালি পিতৃবিয়োগ ; আজি বন্ধুবিনাশ। 

কালি বান্ধবহানি ; আজি সম্পদসংগ্রহ,কালি বিষমবিপ্ভি ; 

আজি হর্ধলাভ,কালি বিষাদবেগের ভয়াবহ দুর্ভরতা ইত্যাদি 

শতশত রূপে শতদিকে সংসারে ইউবিয়োগ ও অনিউসং- 

যোগ হইয়া, যারপর নাই শোকের প্রাছুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। 

কি উচ্চ কি নীচ, কিক্ষুদ্র কিমহৎ, কি ধনী কি দরিদ্র 



নীতি পর্ব। তি 

“দৃকি দুর্ববল কি প্রবল, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, এমন কোন মনুষ্য 
নাই, যাহার জীবন কোন না কোন রূপে এই শোকের গুরু- 

তর আঘাতে জর্জরিত ন! হয়।. মানুষ নিতী্ত অন্ধ, হৃদয়- 

শুন্য ও মুঢ় বলিয়া, তাহার ইহার জক্ষেপ হয় না। পার- 

মেষ্ঠ্য পদে ইহার সম্পর্কও নাই। 

জরা বলিলে, বৃদ্ধাবস্থার স্মরণ হয়; এবং মৃত্যু আসন্ন 

হইয়াছে উপলব্ধি হয়। মনুষ্যলোঁকে অনেকেই বৃদ্ধাবস্থা 

না হইতেই, যৌবনকালেও অকাঁলিক জরাঁয় আক্রান্ত হইয়া 

থাঁকে। গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্তরূপ. সমাবেশ না থাকা, 

সর্বদা চিন্তা, উদ্বেগ, মনোহানি, আশাভঙ্গ ও শৌকপ্রাচ্র্ধ্য 
এবৎ ইন্্রিয়বিষয়ের অতিমাত্র সেব! ইত্যাদি কারণে অকা- 

লিক জরার আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। পারমেষ্ঠ্যপদে 
এই সকলের সম্পর্ক নাই। 

পঞ্চভূতের পরিহারকে ই সচরাচর মৃত্যু বলে। তদ্ব্য- 
তীত প্রমাঁদ ও মোহকেও জ্ঞানীর স্বৃত্যু নামে নির্দেশ 

করেন। কোন কোন মতে ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া! থাকাই 
বথার্থ মৃত্যু। সংসারে এইপ্রকার মৃত্যু সর্ববক্ষণই ঘটিয়। 
থাকে । আজি যাঁহাকে ধনে মানে কুলে শীলে সর্বাংশেই 
উন্নত দেখিলাম, কালি তাহার নাম পর্য্যস্ত আর শুনিতে 

পাওয়া যায় না। পারমেষ্ট্যপদে ইহার লেশমাত্র নাই। 
তথায় অপ্রমাদ, অমরতা, অজরা, অশোক, অভয় ইত্যাদি 
সর্ববদ| সাক্ষাৎকারে বিরাঁজ করিতেছে । 

সংসারে নান! প্রকারে পদে পদেই ব্যাকুলতা উপস্থিত 
ছয়। বায়ুর যেন শবিরাষ গতি, আকাশের যেমন অবি- 



বা 

মাঃ না কে শোকের জনা কেহ ছে 

১ ১ ব্যাকুল কা বিব্রত ইয়া, রবদাইউ মণ: 

চকরিয়া থাকে । পন্মপত্রস্থ জলের ন্যায়,তরঙ্গপতিত নৌকার 

ন্যায়, বায়ুবেগসমাক্রাস্ত কদলীর ন্যায়,কাহারও কোন রূপে, 

স্থিত! নাই.।. এইপ্রকার ছুশিবার ব্যাঁকুলতা, এই অনন্ত: 

বিস্তৃত আকাশের সহিত অনন্ত বিস্তত হইয়া আছে 'এবং 

এই বায়ুর সহিত সর্ধবন্র অব্যাহত বিচরণ করিতেছে । যত 

দিন সংসার, তত দিন এই ব্যাকুলতা ; ইহার বিরাম হইবে 

কিনা, বোধ হয় না। কিন্তু পারমেষ্ঠ্যপদে ইহার কিছু- 

না সম্পর্ক নাই। 
্ “» যেখানে ক্রোধ, হিংসা ও দ্বেষ আছে, এবং কাম, লোভ 

ও-মোহ আছে, সে সংগারের আবার উদ্বেগের অভাব কি? 

কেনা জানে, সংসার সসর্প গৃহ স্বরূপ । সসর্প গৃহে বাস 

করিলে, নিত্য উদ্বেগ ভোগ হইয়া থাকে, ইহাই বা কে 

ক্ষবগত নহে ? কুরুপাণ্ুববংশে একজন ছুর্ধ্যোধন ও এক- 

জন শকুনি ছিল; তাহাতেই তাঁহার কত অনিষ্ট হইয়াছে। 

বিস্ত সংসারে প্রায় দেশগুদ্ধ দুর্য্যোধন ও গ্রায় দেশশুথ 

বকুনি | স্তর, উদ্দেগ্র ও দেশব্যাপী হইবে, তাহাতে 

রচিত কি? পারমষ্ঠাপদে ইছার সম্পর্ক নাই। 
দুটি ০ 





দ্ধ না দি হোসেন ধারনিকট খু প্রাপ্ত 
বধ আছর ৭ জীশচ্য বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ফলত: 
সিলি খা খু 'জিবেন, ইহাতে তাহাই পাইবেন | কিনগে 

্পঙ্থী পাঙ়কিরূপে তত, ভবিষ্যৎ বর্তমানও মনের কথা 
;খা্জীতে পারে ; হস্ত কপাল খ চক্ষু দেখিয়া আয়ু ফলা, 
আয় বায় বলিতে"পারে ; কিউ লোকের ইচ্ছানিসারে 
এব, স্থানে বসিয়া থাকিয়া লুচি সন্দেশ, অনময়ের ফল 

দি পরিতোষ রূপে খাওয়াইতে পারে, কিবূপে এক 
ধু'ল. লই তাহাকে টাকাতে পরিণত করণ, রর 

টি ধৃ কলশৃন্ হাড়িতে দিয়া তাহা | হইতে সর্ধ্[দি বহিষ্করণ! 
এস: ছি দড়িকে সর্প করা এবং সর্পকে দড়ি বরা “আনে 
রি! আসন শুদ্ধ পৃষ্ঠে ওঠা; রূপ, গুণ 'দৌভাগ্যপনদরী 
রী না মি অগ্নি মধ্যে প্রবেশ, বুকে মাথায় হোম- 
করা, স্তরাদি কঠিন পদার্থকে বরফের ন্ায় ভক্ষণ; 
২৪. রর ৮ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ, ফল্পতঃ যত 
কিছু অসাধ্য আশ্চর্য্য ও অস্ভুত বিষয় আছে, যাহার নাম 
করিয়া ও দোহাই দিরা লোকে ঘুজরুকি করিয়! অর্থ উপা- 
জন ধরিতেছে; ইহাতে ্ রাহার মল রি জিনিষ পাই- 
বেন। অব্যাবধি কেবল ফাঁকি জিনিই বাহির হইয়াছে, 
আসল প্রকাশ হয় নাই। 'অ্উএব ফাঁহার! কি তৈই 
পান পাই তাহারা যত্বর অগ্রসর হউন। এই: ১/% টতহে 
ঠ এ সরস্ব তী পুজা র্যা ২।" টাকা, তানি 












